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Introducere  
 

 

Problematica controlului activităţii administraţiei publice şi al celorlalte 

autorităţi publice reprezintă un domeniu extrem de important de reglementare al 

dreptului, deoarece, prin activitatea de legiferare, sunt instituite proceduri şi 

mecanisme juridice de asigurare a respectării şi restaurării legalităţii, atunci când 

aceasta este lezată.  

Profesorul Nicolae Popa, atunci când caracteriza norma juridică, 

preciza că aceasta este „violabilă”, adică, pe lângă caracterul imperativ şi 

obligatoriu conţinut în dispoziţie, nu asigură în mod obligatoriu respectarea 

conduitei impuse; dovadă multitudinea de încălcări ale legii ce se manifestă la 

nivelul unei societăţi. Din această perspectivă, statul, tot prin intermediul 

dreptului, este obligat să instituie mecanisme juridice de control şi sancţionare a 

comportamentelor neconforme cu legea, chiar dacă acestea se petrec în 

activitatea instituţiilor cu care se identifică.    

Mai mult, chiar dacă organizarea statului pe baza principiului separaţiei 

puterilor impune un anumit grad de autonomie, tot acest principiu impune o 

colaborare şi un control reciproc între puterea legiuitoare, puterea executivă şi 

puterea judecătorească. 

Administraţia publică, în general, şi instituţiile publice, în special, au 

rolul primordial în procesul de realizare a dreptului, ceea ce impune, în mod 

obligatoriu, ca activitatea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale care le 

guvernează activitatea.   

Organizarea executării şi executarea legilor, activitate ce cade în mare 

parte în sarcina administraţiei publice, nu s-ar putea face fără să fie supusă unui 

control. Controlul acţiunii administrative îmbracă forme diverse fie în funcţie de 

specificul activităţii controlate, fie în funcţie de autoritatea sau organismul care 

realizează acest control.  

Cea mai obiectivă şi autoritară formă de control a activităţii 

administraţiei publice, după cum se va vedea, este aceea realizată de către puterea 

judecătorească, în cadrul controlului judecătoresc în contenciosul administrativ, 

formă de control tratată pe larg în cadrul acestei lucrări. 
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CAP. 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTROLUL  

ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 

  

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNEA ŞI SPECIFICUL CONTROLULUI 

ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 

1. Noţiunea controlului 

 

Activitatea complexă a administraţiei publice implică acţiuni necesare 

pentru buna desfăşurare a activităţilor  curente. Aceste acţiuni de care trebuie să 

se ţină seama la orice nivel al administraţiei sunt următoarele :  

 a prevedea; 

 a organiza; 

 a coordona şi  

 a controla.  

  

Fiecare dintre aceste categorii de acţiuni pe care administraţia le realizează 

se găsesc într-o strânsă legătură între ele, lipsa uneia dintre ele având ca rezultat o 

activitate a administraţiei publice ineficientă. 

 Controlul asupra activităţii administraţiei publice reprezintă mijlocul prin 

care se analizează dacă structurile acesteia acţionează conform normelor de 

referinţă stabilite şi scopurilor generale ale administraţiei publice. 

 Controlul reprezintă o garanţie a respectării principiului legalităţii în toate 

manifestările administraţiei publice, cu ajutorul acestui control putând fi 

descoperite eventualele abateri de la normele legale şi stabilite măsuri concrete 

de corectare a acţiunii de executare a legii. 

 Necesitatea controlului asupra administraţiei publice rezidă şi din faptul că 

realizarea competenţei unui organ al administraţiei publice presupune, ca esenţă, 

transpunerea în practică a dispoziţiilor legii sau după caz, prestarea celor mai 

diverse servicii publice, însă numai în limitele îngăduite de lege, ceea ce 

subliniază imperativul funcţionării administraţiei publice în spiritul exigenţelor 

principiului legalităţii. 

 Controlul administraţiei publice prezintă particularităţi în sensul 

modalităţilor de exercitare a acestui control, ţinându-se seama de diferiţi 

parametri care circumscriu cadrul şi criteriile controlului. 

 Controlul administraţiei poate fi realizat din interiorul sau din afara 

acestuia, poate fi unul de specialitate sau unul politic, poate fi un control pur 

administrativ sau unul administrativ-jurisdicţional etc. 
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 Descentralizarea administraţiei publice pe baza principiului autonomiei 

locale şi recunoaşterea de către stat a dreptului colectivităţilor locale de a 

soluţiona o parte însemnată din problemele administrării comunităţilor locale 

constituite în comune, oraşe, municipii, judeţe a impus apariţia unor forme noi de 

control şi construcţia unei instituţii publice specifice a administraţiei statale în 

judeţe-prefectul. 

 Ca o funcţie principală a administraţiei publice, controlul are drept scop de 

a confrunta acţiunile realizate de către aceasta cu scopurile şi sarcinile sale, de a 

verifica conformitatea administraţiei publice, sub aspect material, cu o bază de 

referinţă. Prin obiectivele sale, controlul administrativ, oglindeşte complexitatea 

administraţiei publice, pe care trebuie să o urmărească în toate determinările sale 

concrete. 

 Acţiunile de control contribuie, prin constatările şi concluziile acestora, la 

corectarea deciziilor administrative şi la adoptarea acţiunilor administraţiei 

publice la realităţile sociale aflate în continuă evoluţie. 

 Nu numai rezultatul acţiunii administrative face obiect al controlului, ci şi 

structura instituţiilor care desfăşoară activităţi pe linia organizării executării şi 

executării în concret a legii, precum şi felul cum acţionează persoanele înzestrate 

cu competenţa legală în materie. 

 Esenţa controlului administrativ, aşa cum arata profesorul I. Iovănaş, 

constă în confruntarea administraţiei publice „aşa cum este, cum a fost sau cum 

va fi, cu ceea ce trebuie, ceea ce trebuia sau ceea ce va trebui să fie”. 

Aşa cum observa Prof. Ioan Alexandru, controlul administrativ reprezintă 

verificarea exercitată de administraţia publică asupra ei însăşi. 

 

2. Scopul şi obiectivele controlului 

 

Scopul şi obiectivele controlului administrativ sunt de a constata dacă 

stadiul şi modul de îndeplinire a atribuţiilor legale, se desfăşoară în baza legii, şi 

operativ, el trebuie să aibă un rol activ, în vederea perfecţionării activităţii 

controlate, inclusiv a legislaţiei pe care se întemeiază activitatea verificată. 

Menirea controlului este de a descoperii cauzele generatoare şi condiţiile 

favorizatoare ale abaterilor de la normele legale, în vederea înlăturării lor prin 

aplicarea măsurilor de corecţie şi sancţionare, dacă este cazul, în scopul evitării 

producerii în viitor a altor abateri. În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice 

autonome, controlul vizează numai legalitatea activităţii şi se realizează conform 

prevederilor legale. 

În primul rând, controlul administrativ vizează verificarea legalităţii  

activităţii administraţiei publice, cu toate că acesta nu reprezintă altceva decât 

baza de plecare a activităţii de control, de aici în colo plecând aspectele ce ţin de 

eficienţa şi eficacitatea activităţii administrative.     
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Prof. Ioan Alexandru leagă controlul administrativ de verificarea modului 

de executare a deciziei administrative, ca fundament al bunei funcţionări a 

administraţiei publice
1
. Aceasta este o perspectivă cu caracter de principiu pentru 

administraţia publică, deoarece orice activitate administrativă nu reprezintă 

altceva decât punerea în practică a deciziilor administrative, ca motor al tuturor 

acţiunilor aparatului administrativ.  

Indiferent dacă vorbim de activităţi cu caracter dispozitiv sau de activităţi 

cu caracter prestator, ambele sunt rezultatul procesului decizional din cadrul 

sistemului administrativ.  

 

3. Formele controlului activităţii administraţiei publice 

 

 Activitatea de control administrativ poate privi toate aspectele acţiunii 

administrative, în oricare din formele ei de manifestare. Controlul poate viza 

modul de utilizare a mijloacelor materiale şi umane, a resurselor financiare sau 

felul în care organul controlat şi-a exercitat competenţa legală. 

 Profesorul M.T. Oroveanu distinge, după obiectivele controlului, 

următoarele modalităţi : 

 controlul de materialitate care priveşte verificarea elementelor concrete, 

pentru care aprecierea se reduce doar la prezenţă sau absenţa factorilor 

măsurabili; 

 controlul de regularitate care duce la confruntarea elementului supus 

verificării cu o regulă juridică. În cadrul acestui control intervin anumite 

posibilităţi de interpretare. Acest control se referă, în general, la actele 

administrative şi la operaţiunile financiare; 

 controlul de rentabilitate utilizează metode financiar-contabile, ca 

elemente de apreciere şi are un caracter sintetic atunci când urmăreşte 

evaluarea costului resurselor umane şi materiale pentru îndeplinirea 

sarcinilor administrative. Complexitatea sa sporeşte atunci când se 

analizează rentabilitatea funcţionarilor şi a compartimentelor 

administrative; 

 controlul de eficienţă care implică comparaţii faţă de standardele dintr-o 

bază de referinţă; 

 controlul de oportunitate în cadrul căruia „elementele de referinţă şi de 

comparaţie sunt imprecise şi susceptibile de analize diferite, ceea ce 

determină oscilaţii în aprecierea posibilă”. 

 

Teoria controlului administrativ identifică mai multe forme ale acestuia în 

funcţie de o serie de criterii: 

                                                 
1
 Ioan Alexandru – Administraţia publică – teorii, realităţi, perspective, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, pag. 

491; 
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a) În raport de timpul în care se efectuează controlul faţă de momentul 

derulării acţiunilor controlate, controlul poate fi :  

 prealabil; 

 concomitent sau  

 posterior activităţii analizate. 

 

În cazul controlului prealabil sau preventiv, decizia administrativă nu 

poate fi adoptată decât dacă verificarea de conformitate atestă că sunt îndeplinite 

condiţiile legale. Această formă de control, deşi are avantajul că preîntâmpină 

adoptarea deciziilor eronate, ineficiente, prezintă dezavantajul că impietează 

asupra celerităţii acţiunii administraţiei. 

Controlul concomitent reprezintă forma cea mai greoaie de control şi este 

mai rar utilizată de practică.  

În schimb, controlul ulterior (a posteori) reprezintă regula în administraţie. 

Dezavantajul său constă în posibilitatea depistării cu întârziere a eventualelor 

abateri legale. 

 

b) În raport de aducerea sa sau nu la cunoştinţa organului controlat a 

acţiunii de control acesta poate fi :  

 inopinat sau  

 control anunţat (planificat). 

 

Controlul inopinat este utilizat atunci când se doreşte a se surprinde 

diverse posibile deficienţe în activitatea unei organizaţii controlate (spre exemplu 

în gestionarea resurselor financiare). Această formă de control nu permite o 

analiză aprofundată a activităţii administrative, a eficienţei acesteia, ci doar 

surprinderea unei stări de fapt. 

  

Doctrina dreptului administrativ mai relevă şi alte forme ale controlului 

administrativ după criterii ca: 

c) întinderea eşantionului supus acţiunii de control :  

 controlul exhaustiv (complet) şi  

 controlul limitat. 

 

d) după tehnica controlului, acesta poate fi desfăşurat: 

 în mod unilateral sau  

 pe bază de contradictorialitate. 

 

e) după locul de desfăşurare, controlul administrativ poate fi :  

 control pe dosar sau  

 control la faţa locului. 
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f) după obiectivele sale controlul poate fi :  

 tematic sau  

 punctual. 

 

g) în funcţie de modul de organizare a echipei de control, în doctrină se 

distinge : controlul individual şi controlul colegial sau în echipă. 

 

Cea mai importantă clasificare a controlului administrativ este aceea 

realizată în funcţie de organul care realizează această activitate. Conform acestui 

criteriu, controlul administrativ poate fi: 

 intern sau  

 extern. 

 

Controlul intern este realizat de către conducerea proprie în cadrul fiecărei 

autorităţi administrative şi al fiecărui compartiment din structura acesteia. El 

priveşte întreaga activitate a autorităţii administrative, a structurilor şi 

personalului acesteia şi are caracter permanent. Controlul intern se face din oficiu 

sau la sesizare şi are în vedere legalitatea şi oportunitatea activităţii verificate. 

Controlul extern este exercitat de autorităţi administrative sau structuri 

specializate din afara autorităţi administrative verificate. El poate avea 

următoarele forme: 

 controlul ierarhic, care se exercită de autorităţile administrative 

ierarhic superioare, în cadrul raporturilor de subordonare existente în 

interiorul sistemului; 

 controlul de specialitate, care se exercită de autorităţile 

administrative cu atribuţii de coordonare sau control într-un sector 

determinat de activitate, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. 

 

Controlul extern poate fi declanşat din oficiu sau în temeiul unei petiţii. 

Controlul extern poate viza întreaga activitate sau numai o parte a acesteia şi are 

ca obiectiv legalitatea şi temeinicia acţiunilor verificate. 

În cea ce priveşte atribuţiile şi competenţele autorităţilor administrative ce 

exercită controlul administrativ, putem reţine că acestea sunt următoarele: 

- dispun sau solicită revocarea sau anularea unor acte ori operaţiuni 

administrative; modificarea sau înlocuirea actelor ori a operaţiunilor 

administrative considerate nelegale; sancţionarea persoanelor vinovate; 

- dispun măsurile necesare pentru restabilirea legalităţii. 
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SECŢIUNEA 2 - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONTROL 

 

 

 Pentru ca funcţia de control administrativ să îşi realizeze finalitatea cu 

privire la îmbunătăţirea structurii şi activităţii administraţiei publice potrivit 

doctrinei, aceasta trebuie să îndeplinească o serie de condiţii: 

Să fie îndeplinită, pe cât posibil de însăşi conducătorii instituţiilor 

administrative, întrucât funcţia de control este inseparabilă de funcţia de 

conducere. 

Controlul să fie realizat de un personal specializat, care să poată analiza, în 

mod profesionist, activitatea şi celelalte aspecte verificate, putând efectua 

propuneri pertinente de îmbunătăţire a acestora. Controlul trebuie să fie unul 

calificat, un control de specialişti, al unor persoane care poseda capacitatea de a 

constata şi de a aprecia o anumită activitate, capacitate formată în şcoală şi 

perfecţionată în practică. 

Eficienţa controlului este determinată de proporţia optimă a acestei 

activităţi. Activitatea de control trebuie să respecte anumite limite pentru a nu se 

transforma în frână în calea unei activităţi normale a administraţiei şi a nu inhiba 

acţiunile acesteia. În acelaşi timp şi controlul trebuie să urmeze parcursul 

evolutiv al vieţii sociale, creşterea continuă a exigenţelor faţă de aceasta 

determinând şi o ridicare continuă a calităţii controlului. 

Modalităţile de control trebuie să se adapteze permanent la obiectivele 

stabilite. Controlul va putea fi unul inopinat sau anunţat, în funcţie de ceea ce se 

urmăreşte prin realizarea sa, în funcţie de baza de referinţă aleasă. 

Eficienţa activităţii de control depinde de modul în care sunt valorificate 

constatările organelor de control. Orice acţiune de control trebuie să se încheie cu 

anumite concluzii, înscrise în actul de control. Pentru a contribui la îmbunătăţirea 

activităţii organelor controlate este necesar ca aceste concluzii să facă obiectul 

dezbaterii cu factorii de conducere ai organului controlat sau chiar într-un cadru 

mai larg. În acest fel se poate cunoaşte poziţiile celor două părţi în actul de 

control, se pot identifica măsurile adecvate pentru înlăturarea deficienţelor, se 

poate impulsiona autocontrolul efectuat de către fiecare funcţionar asupra 

propriei activităţi. 

Organizarea activităţii de control este parte componentă şi a managementul 

public, prin prisma funcţiei de control-evaluare pe care o are acesta. 

Funcţia de control-evaluare a managementului public constă în 

ansamblul proceselor de management prin care se compară rezultatele obţinute 

cu obiectivele previzionate, se verifică legalitatea activităţilor desfăşurate în 

cadrul şi în afara instituţiei publice, se măsoară şi analizează abaterile şi se 
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identifică modalităţile de corectare sau amplificare a cauzelor care le-au 

determinat
2
. 

Prin exercitarea funcţiei de control-evaluare se determină finalitatea 

proceselor de execuţie desfăşurate în instituţiile publice, deoarece marchează 

încheierea unei etape, oferind informaţiile pentru analiză în vederea continuării 

ciclului managerial. 

Prof. Armenia Androniceanu observă că, din perspectiva managementului 

public, controlul în diferite domenii de activitate din sectorul public implică 

parcurgerea succesivă a următoarelor etape: 

 Compararea rezultatelor cu obiectivele previzionate şi cu cadrul legislativ 

existent, 

 Determinarea abaterilor pozitive sau negative, analiza cauzală a 

abaterilor constatate atât din perspectiva organizaţiei cât şi din cea legală, 

 Formularea modalităţilor de acţiune pentru diminuarea intensităţii 

cauzelor care au generat abaterile negative şi amplificarea influenţei cauzelor 

care au determinat abaterile pozitive, fundamentarea deciziilor administrative 

pentru aplicarea propunerilor formulate, urmărirea executării deciziilor şi 

sesizarea efectelor imediate, pe termen mediu şi lung, adaptarea permanentă a 

instituţiei publice pentru a asigura realizarea obiectivelor previzionate. 

În opinia aceleiaşi autoare, principalele cerinţe pentru exercitarea 

controlului, în general şi în instituţiile publice, în special, sunt: 

 controlul să fie continuu, adică să se desfăşoare pe toată perioada de 

activitate a instituţiei publice, 

 controlul să fie selectiv, adică să se concentreze asupra aspectelor 

esenţiale, relevante, 

 controlul să fie realizat de personal specializat în domeniul de 

activitate al instituţiei sau autorităţii publice şi în domeniul legislaţiei, 

 controlul să fie preventiv, adică să urmărească nu atât constatarea 

unor abateri, cât mai ales identificarea cauzelor care pot crea dificultăţi în 

ceea ce priveşte realizarea obiectivelor previzionate sau apariţia unor 

disfuncţionalităţi, 

 controlul să aibă finalitate, adică să se concretizeze în decizii clare, 

coerente, care urmează a fi executate într-o perioadă de timp determinată, 

 controlul să fie realist, obiectiv, adică să se bazeze pe date şi 

informaţii reale, rezultate din observări şi analize directe, 

 controlul să fie eficient, adică să permită realizarea obiectivelor 

pentru care a fost declanşat cu costuri minime
3
. 

 

 

                                                 
2
 Armenia Androniceanu - Noutăţi în managementul public, Bucureşti, 2005, pag. 33 (lucrare publicată pe pagina 

de web www.ase.ro); 
3
 Idem, pag. 34; 



 12 

SECŢIUNEA 3 - EFECTELE CONTROLULUI ADMINISTRATIV 

 

 Controlul administrativ presupune verificarea, în mod constant, a acţiunilor 

administraţiei publice în comparaţie cu o bază de referinţă, comparând în 

permanenţă starea actuală a acesteia cu cea virtuală, dezirabilă şi posibil de 

realizat. 

 Punerea în evidenţă a conformităţii administraţiei publice cu ceea ce 

aceasta ar trebui să fie, reprezintă un efect important al controlului administrativ. 

 Constatările şi concluziile înscrise în rapoartele de control trebuie să fie 

aduse la cunoştinţa organului competent, care să dispună măsurile necesare 

înlăturării disfuncţionalităţilor constatate, precum şi la cunoştinţa subiectului 

controlat, cel care a făcut obiectul controlului. 

 Prin dezbaterea celor controlate de către organele de control în cadrul 

instituţiilor controlate, se va putea îmbunătăţi climatul realizării deciziei 

administrative şi asigurarea în acest fel a rosturilor administraţiei publice. 

 Alături de efectele directe, acţiunile de control pot produce şi efecte 

derivate cum ar fi stimularea acţiunii de autocontrol la unitatea controlată pentru 

a preveni eventualele abateri de la normele prestabilite, iar prin publicitate 

inducerea unor acţiuni mai energice de autocontrol şi la alte structuri ale 

administraţiei publice, decât cea care a făcut obiectul controlului. 

 Analizând aceste rezultate ale controlului putem identifica trei „raţiuni” 

principale: eficienţă, legalitate şi legitimitate. 

 O importantă funcţie a controlului este aceea de a verifica în ce măsură 

administraţia transpune în viaţă concepţia politico-juridică a statului, pentru a 

acţiona în cadrul legitimităţii. 

 De maximă importanţă în desfăşurarea unui control administrativ eficient 

este adaptarea permanentă a bazei sale de referinţă la schimbările rapide de 

evoluţie a vieţii sociale. În caz contrar, dintr-un factor de stimulare a permanentei 

evoluţii a administraţiei publice şi de adaptare continuă la noile cerinţe ale 

societăţii, controlul administrativ se poate transforma într-o frână, contribuind la 

o evoluţie lentă şi cu costuri sporite ale acesteia. 

 Controlul reprezintă o componentă a administraţiei publice ale cărei 

performanţe urmăreşte să le îmbunătăţească şi nu un scop în sine. Ideea de 

control vizează îndreptarea unei erori şi nu desfiinţarea activităţii administrative. 
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CAP.  2 CONTROLUL ADMINISTRATIV 

 

 

SECŢIUNEA 1 – CONTROLUL INTERN 

 

 

În literatura de specialitate se consideră ca formă de control pe care 

administraţia publică îl realizează asupra ei însăşi reprezintă controlul 

administrativ. 

 Controlul administrativ intern se realizează de către structuri organizatorice 

şi persoane din interiorul instituţiilor publice controlate. 

 Controlul administrativ intern, ca o componentă a activităţii de conducere, 

constă în verificarea activităţii subdiviziunilor organizatorice şi a funcţionarilor 

unei instituţii din sistemul administraţiei publice, de către organele colegiale sau 

unipersonale de conducere, sau de către funcţionarii de rang superior, cu drept 

special de control, din cadrul aceleiaşi instituţii administrative şi luarea măsurilor 

necesare pentru înlăturarea deficienţelor sau prevenirea producerii acestora.  

 Acest control este permanent şi cuprinde întreaga activitate şi toate 

structurile componente ale instituţiilor publice, urmărind legalitatea, eficienţa, 

legitimitatea şi oportunitatea acţiunilor administrative. 

 Fiind executat de funcţionari din interiorul instituţiei controlate, această 

formă de control este, în fapt, un autocontrol, care poate fi declanşat atât din 

oficiu, cu exercitarea supra-ordonării ierarhice, dar şi pe baza unor scrisori sau 

reclamaţii formulate din afara instituţiei publice. 

 Organizarea administraţiei publice are la bază principiul ierarhiei. În 

interiorul unei organizaţii, aceasta se manifestă prin raporturile de subordonare 

existente între diferite funcţii din cadrul instituţiei. 

 Aşadar, prin ierarhie putem înţelege, în cadrul unei instituţii publice, 

raporturile de subordonare existente între diverşi funcţionari care depind de 

acelaşi şef ierarhi. Fiecare funcţionar este legat individual de şeful ierarhic. 

 Putem considera că, în cazul controlului intern, subiecte active ale aceste 

forme de control sunt toţi funcţionarii instituţiei care exercită verificarea 

activităţii subordonaţilor, fie în mod individual, fie în mod colectiv, atunci când 

aceştia din urmă alcătuiesc compartimente organizate-servicii, birouri, oficii etc. 

 Declanşarea acestui tip de control, printr-o sesizare sau reclamaţie, poartă 

denumirea de recurs graţios. Acesta poate viza atât legalitatea , cât şi 

oportunitatea activităţii organului controlat. Din punct de vedere juridic, recursul 

graţios reprezintă o condiţie prealabilă folosirii acţiuni în contenciosul 

administrativ. 
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 Procedura controlului intern constă în verificarea activităţilor 

administrative, care se pot realiza din oficiu sau în temeiul unui recurs graţios. 

Temeiul juridic al exercitării în fapt a acestui control se regăseşte în principiile 

generale de drept şi în normele juridice care privesc organizarea şi funcţionarea 

administraţiei publice, nefiind necesară reglementarea expresă a controlului 

intern şi a procedurii acestuia prin lege. 

 Dintre actele administrative sau operaţiunile administrative pe care cei 

abilitaţi să efectueze controlul ierarhic le efectuează, amintim posibilitatea 

conducătorului instituţiei sau al compartimentului, subiecte active ale controlului 

intern, de a anula sau a suspenda actele subordonaţilor şi chiar posibilitatea de a 

se substitui, uneori acestora. 

 În valorificarea acţiunilor de control intern se poate declanşa şi 

răspunderea juridică, în special disciplinară, a funcţionarilor controlaţi. Pot exista 

şi forme de contro intern strict specializate tehnic, cum ar fi controlul financiar 

preventiv, controlul de gestiune, auditul intern, a căror instituire şi procedură 

trebuie, însă, prevăzută de lege. 

 

 

SECŢIUNEA 2 - CONTROLUL EXTERN 

 

 

  1.  Controlul ierarhic 

 

Controlul administrativ ierarhic se exercită în cadrul raporturilor juridice 

de subordonare ierarhică, raporturi în care subiectele de drept se află în cadrul 

unei ierarhi administrative, subiectul de drept activ fiind titularul unei competenţe 

pe care o exercită ca o autoritate ierarhic superior faţă de alt subiect participant. 

 Subordonarea ierarhică permite subiectului care are autoritate ierarhică 

superioară să exercite competenţa de a conduce, îndruma şi controla activitatea 

subiectelor de drept participante. 

 Exercitarea acestei competenţe, în cadrul sistemului administraţiei publice, 

asigură funcţionalitatea şi unitatea sistemului în acţiunile de organizare a 

executării în concret a legii. 

 Aşadar, spre deosebire de controlul intern care se efectuează din interiorul 

aceleiaşi instituţii administrative, controlul ierarhic se exercită de o instituţie 

ierarhic superioară asupra activităţii unei instituţii subordonate, ca parte esenţială 

a conducerii în administraţia publică. 

 În conţinut, controlul ierarhic este similar cu controlul intern, ambele 

urmărind verificarea activităţii instituţiilor subordonate şi luarea măsurilor 

juridice necesare pentru înlăturarea şi prevenirea deficienţelor, deosebirea 

constând în faptul că subiectele controlului ierarhic sunt instituţii diferite, 
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subiecte de drept administrativ distincte, aflate pe poziţii deosebite în cadrul 

raportului juridic. 

 Pentru exercitarea controlului ierarhic nu sunt necesare dispoziţii exprese 

ale legii care să autorizeze autorul controlului să intervină în activitatea de 

control. Controlul ierarhic este modalitatea prin care este pusă în joc autoritatea 

ierarhică pe care o au organele superioare faţă de cele subordonate. 

 Textele de lege sunt necesare numai atunci când se doreşte o limitare a 

atribuţiilor de control aşa, de pildă, în cazul în controlul ierarhic se poate realiza 

numai în ceea ce priveşte legalitatea actelor administrative şi nu oportunitatea lor, 

sau atunci când nu se atribuie competenţa anulării actelor organelor subordonate, 

ci numai suspendarea acestora. 

 Procedural, controlul ierarhic se poate declanşa din oficiu sau pe baza unei 

reclamaţii sau sesizări efectuate de o persoană interesată împotriva activităţii unei 

instituţii publice, prin declanşarea a ceea ce se cheamă recursul ierarhic. 

 Recursul ierarhic reprezintă o posibilitate pe care Lege nr. 554/2004 o 

oferă celor vătămaţi în drepturile lor prin actele administrative, pe care aceştia o 

pot folosi înainte de a se adresa instanţelor de contencios administrativ. 

 Cu privire la efectele controlului ierarhi, reţinem că instituţia ierarhic 

superioară va putea să confirme, să anuleze, să modifice, să reformuleze sau chiar 

să înlocuiască actul emis de instituţia subordonată ca un act nou ( dacă aceasta 

intră în competenţa sa ). Instituţia superioară nu poate însă, să ia o măsură de 

atribuţia unei instituţii subordonate. Instituţia poate să-i anuleze sau să-i modifice 

actul sau decizia instituţiei subordonate, dar nu poate să o substituie instituţiei 

subordonate luând o măsură ce intră în competenţa acestuia, ceea ce ar genera o 

confuzie de atribuţii, o violare a autonomiei şi competenţelor. 

 Instituţia ierarhic superioară căreia i s-a adresat un recurs ierarhic, urmare a 

exercitării controlului administrativ, are la dispoziţie mai multe variante de 

decizie : 

 să respingă recursul, menţinând şi confirmând actul administrativ; 

 să admită recursul şi să anuleze actul; 

 să admită, în parte, recursul, modificând actul. 

 

Alături de aceste variante legale, instituţia publică ierarhică poate să nu 

răspundă recursului reclamantului. 

 Autorul recursului administrativ are la dispoziţie o acţiune la instanţă de 

contencios administrativ în condiţiile Legii nr. 554/2004. Şi controlul ierarhic ca 

şi controlul intern, vor pute declanşa acţiunea disciplinară sau alte forme de 

răspundere juridică împotriva persoanelor vinovate de producerea unor abateri, 

depistate cu ocazia controlului. 
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 2.  Controlul de tutelă administrativă 

 

 Din punct de vedere etimologic, controlul de tutelă administrativă este 

împrumutat de dreptul public din dreptul civil, dându-i-se un alt conţinut. Dacă în 

dreptul comun, tutela este o instituţie juridică care exprimă protecţia şi ocrotirea 

intereselor unor persoane lipsite de apărare, de discernământ, în dreptul 

administrativ noţiunea de tutelă are în vedere protejarea interesului general, care 

poate fi uneori lezat în condiţiile descentralizării administrative. 

 Acest tip de control se află în plină expansiune, în condiţiile în care diferite 

părţi componente ale sistemului administraţiei publice se organizează şi vor 

funcţiona autonom. 

 Profesorul Al. Negoiţă consideră că în cadrul controlului administrativ de 

tutelă baza de referinţă a controlului priveşte legalitatea unor acte juridice pe care 

le fac organele administraţiei publice supuse controlului, expres menţionate de 

lege. 

 Problema tutelei administrative ca formă de control se poate pune numai în 

cazul acelor structuri administrative ale colectivităţilor locale, controlul care 

urmăreşte respectarea legii şi a intereselor publice statale de către autorităţile 

supuse controlului. 

 Spre deosebire de controlul ierarhic, controlul de tutelă administrativă este 

un control de legalitate, nu şi de oportunitate. Rolul tutelei administrative constă 

în armoniza interesele unei conduceri descentralizate cu caracter unitar a statului 

şi a asigura, pe această cale , un spor de eficacitate acţiunii administraţiei publice. 

 Procedura derulării controlului de tutelă administrativă trebuie să fie strict 

determinat de lege, subiectele controlate având la dispoziţie o acţiune în 

contencios administrativ împotriva actelor de control tutelar. 

 

 3. Controlul administrativ specializat 

 

 La fel ca şi controlul ierarhic, controlul administrativ specializat este 

exercitat de structuri externe organului controlat, dar neaflate în raporturi 

ierarhice cu acesta. 

 Această formă de control trebuie să fie prevăzută, în mod expres, de lege, 

aceasta circumscriindu-i cadrul şi limitele de exercitare. 

 Structurile administrative de control specializat poartă, în general numele 

de inspecţii, cum sunt : 

- inspecţia de stat în construcţii; 

- inspecţia muncii; 

- inspecţia sanitară de stat; 

- inspectoratul de poliţie sanitară ş.a. 

 



 17 

Prin Ordinul Ministrului Transportului, a fost organizat Inspectoratul de 

stat feroviar pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele cu privire 

la siguranţa circulaţiei, la securitate transporturilor, la calitatea produselor şi a 

serviciilor publice, prevăzute în reglementările specifice feroviare în vigoare. 

Prin acelaşi act normativ sunt stabilite, atât organizarea şi exercitarea controlului 

şi inspecţia de stat în transportul feroviar şi cu metroul, cât şi procedura 

desfăşurării şi valorificării acestui control. 

 Autoritatea centrală pentru protecţia mediului îndeplineşte, prin aparat 

specializat, atribuţiile privind supravegherea mediului, prevenirea şi sancţionarea 

contravenţiilor, precum şi sesizarea organelor de urmărire penală în cazul 

infracţiunilor săvârşite în acest domeniu, ca urmare a activităţii desfăşurate de 

persoanele fizice şi juridice pe teritoriul ţării. 

 Un loc important în cadrul controlului administrativ specializat îl ocupă 

controlul financiar. 

 Referindu-ne la necesitatea controlului formării, administrării şi utilizării 

resurselor financiare publice nu trebuie să limităm rolul acestuia la constatarea 

unor erori sau abuzuri, controlul manifestând-se ca un instrument important 

pentru a îndruma, orienta şi cerceta acţiunea diverselor structuri, în vederea 

asigurării legalităţii acestora. 

 Nu mai puţin importante sunt formele de control specializate exercitate de 

către Direcţia Generală a Vămilor sau de către Curtea de Conturi. Menţionăm 

însă faptul că toate aceste forme de control, atât sub aspect instituţional, cât şi 

procedural, fac obiectul cercetării ştiinţei dreptului financiar. 
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CAP. 3 RECURSURILE ADMINISTRATIVE 

 

1. Recursul administrativ 

 

Doctrina administrativă defineşte recursul administrativ ca fiind calea de 

atac prin care o persoană vătămată într-un drept sau interes legitim, printr-un act 

administrativ, măsură administrativă sau prin refuzul nejustificat ori prin 

nesoluţionarea în termenul legal a unei petiţii, se adresează autorităţii 

administrative în cauză ori celei ierarhic superioare acesteia, solicitând 

recunoaşterea dreptului sau interesului legitim lezat şi, după , desfiinţarea totală 

sau parţială ori modificarea actului sau măsurii vătămătoare, emiterea unui act 

administrativ, adeverinţă, certificat sau orice alt înscris sau luarea măsurii 

solicitate, inclusiv repararea prejudiciului produs. Recursul administrativ poate 

îmbrăca forma recursului neierarhic sau a recursului ierarhic . 

 

2. Recursul neierarhic (graţios)  

 

Recursul neierarhic sau graţios este categoria de recurs administrativ 

exercitat în faţa autorităţii administrative autoare a actului sau măsurii, care este 

competentă să dispună asupra acestora. Prin el se poate contesta legalitatea, 

temeinicia sau oportunitatea actului ori a măsurii administrative atacate. 

Pentru exercitarea recursului neierarhic se cer următoarele condiţii: 

• să existe un act administrativ ori un refuz nejustificat sau să nu se fi soluţionat, 

în termenul prevăzut de lege, o petiţie adresată autorităţii administrative; 

• să existe o vătămare într-un drept sau interes legitim al unui subiect determinat. 

Vătămarea nu trebuie dovedită, fiind suficientă invocarea acesteia, în afară de 

cazurile în care legea prevede altfel; 

• să existe o petiţie a solicitantului în cauză adresată autorităţii administrative, 

competente. 

Exercitarea recursului neierarhic este supusă termenului general de 30 de 

zile de la aducerea la cunoştinţă a actului administrativ sau a măsurii 

administrative atacate, ori de la data când trebuia să i se răspundă petiţionarului la 

o petiţie a acestuia, cu excepţia cazurilor prevăzute prin legi speciale. 

Exercitarea recursului neierarhic are la bază formularea unei petiţii pe care 

petiţionarul o înregistrează la autoritatea administrativă în a cărei competenţă se 

află emiterea/adoptarea actului administrativ ori luarea măsurii solicitate şi care 

este obligată să înregistreze petiţia şi să o repartizeze de îndată, dar nu mai târziu 

de 5 zile, persoanei competente să o soluţioneze. Răspunsul trebuie dat în termen 

de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei sau în termenul prevăzut de legea 

specială şi va fi însoţit, după caz, de actul solicitat sau de comunicarea măsurii 
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dispuse. În cazul în care petiţia nu poate fi soluţionată favorabil, soluţia va fi 

motivată. 

În cazul în care autoritatea administrativă este sesizată cu o petiţie care nu 

intră în competenţa sa de rezolvare, aceasta este obligată să o înainteze, în cel 

mult 5 zile, autorităţii competente şi să-1 informeze pe solicitant. 

Soluţionarea recursului neierarhic se face printr-un act scris ori măsură 

administrativă, care se supun aceluiaşi regim juridic ca şi actele sau înscrisurile 

emise din oficiu sau la cerere. Acestea vor fi comunicate solicitantului şi, după 

caz, părţilor interesate care au intervenit în cauză ori sunt vizate de soluţia 

dispusă. 

 

3. Recursul ierarhic
4
  

 

Această formă de recurs se adresează direct sau indirect autorităţii ierarhic 

superioare celei care a emis actul sau înscrisul ori a dispus măsura atacată sau 

care era competentă să le emită ori să le dispună. Pe calea recursului ierarhic, 

actul, înscrisul sau măsura atacată pot fi controlate, sub aspectul legalităţii, 

temeiniciei şi oportunităţii . 

Recursul ierarhic impune îndeplinirea următoarelor condiţii: 

• să existe un act ce vizează un subiect de drept determinat sau o petiţie 

nesoluţionată în termenul prevăzut de lege ori un refuz nejustificat privitor la 

petiţie; 

• să existe o vătămare într-un drept sau interes legitim, care nu trebuie dovedită, 

fiind suficientă invocarea vătămării; 

• să existe o reclamaţie sau o sesizare a petiţionarului lezat în cauză; 

• soluţia dispusă de autoritatea administrativă iniţial sesizată să nu fie favorabilă 

în sensul solicitat de petent; 

• autoritatea administrativă emitentă a actului sau înscrisului ori a măsurii 

administrative să se afle în raport de subordonare ierarhică cu autoritatea 

administrativă în faţa căreia se exercită calea de atac. 

 

Recursul administrativ ierarhic poate fi exercitat cel mai devreme odată cu 

recursul neierarhic sau separat de acesta. 

Exercitarea recursului ierarhic nu este supusă unor termene speciale. Fac 

excepţie cazurile în care legea dispune altfel. 

Exercitarea recursului administrativ ierarhic are la bază formularea unei 

sesizări/reclamaţii pe care petiţionarul o înregistrează la autoritatea administrativă 

ierarhic superioară celei în a cărei competenţă a intrat emiterea actului sau 

înscrisului ori măsurii atacate. De procedura soluţionării petiţiilor ne-am ocupat 

anterior când am analizat dreptul de petiţionare. 

                                                 
4
 Ioan Alexandru şi colectiv – Drept administrativ. Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005; 
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De asemenea, trebuie făcută precizarea că există şi norme juridice privind 

controlul administrativ jurisdicţional, control ce se exercită tot în baza folosirii de 

către cetăţeni a recursului ierarhic. Astfel, controlul administrativ jurisdicţional 

este exercitat de către autorităţi administrative special învestite, în cazurile şi 

condiţiile prevăzute de lege, el limitându-se la controlul de legalitate al actelor şi 

operaţiunilor şi este înfăptuit de persoane sau structuri administrative prevăzute 

expres de lege. 

Controlul se finalizează prin acte administrativ jurisdicţionale care sunt 

supuse căilor de atac prevăzute de lege. 

Referindu-se la jurisdicţiile administrative speciale şi la recursul 

jurisdicţional în Proiectul de cod administrativ de care am amintit anterior se 

arată că jurisdicţia administrativă reprezintă modalitatea de soluţionare a unor 

conflicte apărute în legătură cu activitatea administraţiei publice, prin procedee şi 

principii specifice activităţii de judecată, desfăşurată de structuri anume învestite, 

care funcţionează în cadrul persoanelor administrative, în condiţiile şi în cazurile 

prevăzute de lege. 

În doctrina administrativă recentă  au fost statuate ca trăsături ale 

jurisdicţiei administrative următoarele: 

 normele în baza cărora se instituie şi se desfăşoară au un caracter special şi 

imperativ; 

 părţile în litigiu pot utiliza toate mijloacele legale de probă pentru a-şi 

susţine drepturile sau interesele pe bază de contradictorialitate, fiind citate, 

potrivit legii; 

 părţile în litigiu se bucură de egalitate de tratament procesual; 

 dezbaterile au caracter public, în afara cazurilor când se hotărăşte să aibă 

caracter secret; 

 organul de jurisdicţie este independent faţă de părţile în conflict; 

 dreptul de apărare este garantat şi se exercită inclusiv prin avocaţi aleşi sau 

alţi împuterniciţi legali ai părţilor. Actul administrativ jurisdicţional pronunţat: 

 va fi obligatoriu motivat în fapt şi în drept şi comunicat părţilor interesate; 

 este definitiv şi executoriu de drept; 

 se bucură de stabilitate şi poate fi atacat în justiţie, potrivit căilor şi 

termenelor prevăzute de lege. 

 

Organele administrative cu atribuţii de jurisdicţie administrativă specială 

îşi desfăşoară activitatea după o procedură stabilită prin legi speciale, care se 

completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, în măsura în care acestea 

sunt compatibile ori cu alte prevederi legale. 

Este obligatorie citarea autorităţii administrative competente să emită actul 

administrativ sau să dispună măsura administrativă atacată. 

Exercitarea jurisdicţiei administrative speciale de către beneficiarul ei are 

caracter gratuit şi facultativ, în condiţiile legii.   
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Recursul jurisdicţional constituie o cale de atac specială împotriva unui act 

sau a unei măsuri administrative sau împotriva hotărârilor primei jurisdicţii. 

Analiza recursurilor, jurisdicţiilor şi sistemelor de contencios administrativ 

existente în diferite ţări, ne va ajuta - poate - să înţelegem şi mai bine necesitatea 

unui sistem echilibrat de mecanisme şi instituţii care să aducă administraţia 

noastră publică la nivelul necesar integrării europene. 

Chiar dacă legea recunoaşte cetăţenilor diferite posibilităţi de contestare a 

acţiunilor administraţiei ilegale sau abuzive totuşi trebuie stabilite şi anumite 

raporturi de sancţionare a funcţionarilor şi autorităţilor administrative care 

acţionează prin depăşirea competenţelor statuate de lege. Acest lucru poate fi 

realizat prin angajarea diferitelor forme ale răspunderii juridice. 
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CAP. 4 CONTROLUL POLITIC EXERCITAT DE CĂTRE 

PARLAMENT 

 

 

1. Specificul acestei forme de control şi dispoziţii constituţionale în 

materie 

 

Parlamentul României, organ reprezentativ suprem al poporului român (art. 

61 din Constituţia României), exercită prerogativele încredinţate de Constituţie  

în cadrul unui mecanism specific. 

 În mod necesar, Parlamentul exercită şi o funcţie de control. Controlul 

parlamentar este un control necesar deplin şi diferenţiat, care se referă, în 

principiu, la întreaga activitate statală şi la toate autorităţile publice, realizându-se 

prin căi şi mijloace adecvate. 

Controlul parlamentar nu este totuşi nelimitat, el exercitându-se în cadrul 

general al competenţei constituţionale a Parlamentului, deci cu respectarea 

principiului separaţiei puterilor în stat. 

 De aceea, Parlamentul nu se poate substitui controlului exercitat de diferite 

autorităţi ale administraţiei publice, activităţi de control exercitate de către 

Guvern, şi nici nu se poate pronunţa asupra responsabilităţii juridice a unei 

persoane, indiferent de funcţia ocupată, adică nu se poate substitui atribuţiilor 

unei instanţe judecătoreşti. 

 Controlul parlamentar este un control posterior, întrucât el nu se substituie 

în exercitarea funcţiei şi competenţelor celui controlat şi nici nu implică existenţa 

unei relaţii ierarhice, de subordonare a celui controlat. 

 Dintre formele şi procedeele principale prin care se exercită controlul 

parlamentar amintim: 

 dări de seamă, mesaje, rapoarte, programe prezentate parlamentului; 

 comisii parlamentare; 

 întrebări şi interpelări; 

 dreptul deputaţilor şi senatorilor de a cere şi obţine informările 

necesare; 

 rezolvarea petiţiilor cetăţenilor. 

  

 

a)  Controlul parlamentar exercitat prin dări de seamă, mesaje, 

rapoarte, programe. Acesta este un mijloc de control direct asupra activităţii 

autorităţilor statale. Potrivit Constituţiei, unele organe de stat şi instituţii au 

obligaţia de a prezenta parlamentului sau uneia din camerele sale mesaje, 

rapoarte, dări de seamă, programe. Astfel Parlamentul României ascultă anual 

mesajul Preşedintelui României cu privire la principalele probleme politice ale 
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naţiunii (art.88 din Constituţie); ascultă şi aprobă programul Guvernului (art.103 

din Constituţie); ascultă anual raportul Curţii de Conturi (art.140 din Constituţie); 

ascultă rapoartele Avocatului Poporului (art.60 din Constituţie). 

 

b)  Controlul exercitat prin comisiile parlamentare. Acesta este un 

control eficient practicat destul de des. În sens larg, toate comisiile parlamentare 

pot efectua control, dar aceste funcţii sunt de regulă încredinţate unor comisii de 

anchetă, sau comisii speciale. Acest comisii au deseori puteri judiciare, citează 

martori care au obligaţia legală de a se prezente în faţa comisiei şi de a răspunde. 

 

c)  Controlul exercitat prin întrebări şi interpelări. Acesta este un 

important mijloc de control, reglementat detaliat prin regulamentele 

parlamentare. 

Întrebările sunt cereri adresate de către deputaţi sau senatori organelor de 

stat (îndeosebi guvernului sau miniştrilor) în legătură cu activitatea analizată în 

parlament sau cu orice alte probleme sociale, economice, culturale, juridice. Prin 

întrebări se cer anumite informaţii, precizări etc. 

Interpelările se deosebesc de întrebări atât prin importanţa lor sporită, cât 

şi prin regimul lor juridic deosebit, stabilit de către regulamentele parlamentare. 

De regulă, obiectul oricărei interpelări se formulează în scris şi se depune 

preşedintelui Camerei care o supune atenţiei acesteia spre a hotărî dacă urmează a 

fi dezvoltată de îndată sau în care anume şedinţă.  

Potrivit Constituţiei (art.112) Guvernul şi fiecare dintre membrii săi sunt 

obligaţi să răspundă la întrebările şi interpelările formulate de deputaţi sau de 

senatori. Dispoziţiile regulamentare privesc timpul în care se pot adresa, 

procedurile ce sunt urmate.  

Regulamentul Senatului stabileşte reguli detaliate privind interpelările şi 

întrebările, lucru firesc faţă de frecvenţa acestora în viaţa parlamentară şi de rolul 

lor în exercitarea funcţiei de control. La Senat prezentarea interpelărilor se face în 

ziua dedicată acestora. În şedinţa consacrată pentru dezvoltarea interpelării se dă 

cuvântul interpelatorului şi apoi primului-ministru sau reprezentantului său sau 

ministrului. Aceştia pot, după dezvoltarea interpelării, să răspundă imediat sau să 

ceară o amânare pentru a răspunde. Potrivit articolului 112 alin.(2) din 

Constituţie, Camera Deputaţilor sau Senatul poate adopta o moţiune simplă prin 

care să-şi exprime poziţia cu privire la o problemă de politică internă sau externă 

ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări. 

 

d)  Dreptul deputaţilor şi senatorilor de a cere şi obţine informaţii. 

Exercitarea eficientă a controlului parlamentar presupune dreptul deputaţilor şi 

senatorilor de a cere informaţii autorităţilor publice şi desigur obligaţia acestora 

de a le furniza. Este şi motivul pentru care Constituţia prin art.111 stabileşte că 

Guvernul şi celelalte organe ale administraţiei publice, în cadrul controlului 
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parlamentar al activităţii lor, sunt obligate să prezinte informaţiile şi documentele 

cerute de Camera Deputaţilor, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin 

intermediul preşedinţilor acestora. Regulamentele celor două Camere ale 

Parlamentului României prevăd în detaliu modul de solicitare a unor asemenea 

informaţii, cu anumite nuanţări.    

  

e)  Controlul exercitat prin avocatul poporului (ombudsman). Instituţia 

ombudsman-ului este de origine suedeză (1766), răspândindu-se apoi şi în alte 

ţări. Ea funcţionează sub diferite denumiri precum: comisarul parlamentar, 

apărătorul poporului, apărătorul public, mediatorul public, avocatul poporului, 

procurorul parlamentar. 

Avocatul poporului este denumirea sub care instituţia ombudsman-ului se 

regăseşte în România.  

Avocatul poporului îşi găseşte reglementarea constituţională în articolele 

58-60.  

Rolul fundamental al Avocatului poporului este de a apăra drepturile şi 

libertăţile cetăţeneşti, îndeosebi în raport cu autorităţile publice şi în special cu 

cele executive. 

Avocatul poporului este numit de către Parlament, în şedinţă comună 

pentru o durată de 5 ani. Pe durata mandatului său, avocatul poporului nu poate 

îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată cu excepţia funcţiilor didactice din 

învăţământul superior. El îşi exercită atribuţiile fie din oficiu, fie la cererea 

persoanelor interesate. Pentru ca activitatea să fie eficientă, Constituţia obligă 

autorităţile publice să-i asigure sprijinul necesar. 

Avocatul poporului răspunde numai în faţa Parlamentului, având obligaţia 

de a prezenta acestuia rapoarte anual sau la cererea acestuia. În aceste rapoarte, 

avocatul poporului poate face şi recomandări privind legislaţia sau luarea unor 

măsuri pentru ocrotirea libertăţilor publice. 

 Instituţia Avocatului Poporului a fost pentru prima dată consacrată în 

legislaţia ţării noastre prin dispoziţiile art.58;5 9 şi 60 din Constituţia României. 

 Avocatul Poporului are menirea de a depista şi combate fenomenele care, 

prin natura lor, reprezintă încălcări ale drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

Prerogativele sale au fost stabilite prin Legea ne. 35/1997, lege organică. 

 În activitatea sa, Avocatul Poporului este independent de orice autoritate 

publică şi nu se poate substitui vreunei alte autorităţi. 

 Pentru a-şi îndeplini rolul său constituţional, legea reglementează obligaţia 

instituţiilor publice să comunice şi să pună la dispoziţie Avocatului Poporului 

informaţiile, documentele, actele pe care le deţin în legătură cu cererile care au 

fost adresate de Avocatul Poporului, acordându-i sprijin pentru exercitarea 

atribuţiilor acestuia. 

 Dintre atribuţiile prevăzute de lege pentru Avocatul Poporului reţinem: 
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 conduce şi coordonează activitatea instituţiei şi o reprezintă în relaţiile cu 

terţii; 

 primeşte cererile persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor de către 

autorităţile administraţiei publice şi decide asupra lor; 

 urmăreşte rezolvarea legală a acestor cereri şi solicită autorităţilor sau 

funcţionarilor administrativi în cauză încetarea încălcărilor drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti, repunerea în drepturi a petiţionarului şi repararea 

pagubei etc. 

 

Nu poate face obiect al controlului realizat prin instituţia Avocatului 

Poporului actele emise de Camerele Parlamentului, actele şi faptele deputaţilor şi 

senatorilor şi ale Curţii Constituţionale, ale Guvernului, ale Consiliului Legislativ 

şi ale autorităţii judecătoreşti. 

 Instrumentele la îndemâna Avocatului Poporului pentru a-şi îndeplini 

prerogativele sunt sesizarea şi recomandarea făcută autorităţilor publice emitente 

ale actelor care au făcut obiectul controlului. 

 Avocatul Poporului prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, 

anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot conţine recomandări privind 

legislaţia sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor şi a libertăţilor 

cetăţenilor(art. 60 din Constituţie). 

 

2. Control parlamentar şi răspunderea politică a Guvernului  

  
Din analiza prevederilor constituţionale si a principiilor generale ale 

dreptului public, rezultă că Guvernul acţionează în deplinătatea competenţei sale 

pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, controlul parlamentar exercitându-se doar 

în limita prevederilor constituţionale şi numai prin folosirea căilor şi procedurilor 

pe care Constituţia le pune la dispoziţia Parlamentului.  

Parlamentul nu se poate substitui competenţei Guvernului, nici nu are 

dreptul să emită "avize" ori să acorde "viza de control preventiv" cu privire la 

actele efectuate de Guvern."
5  

Deşi "legiferarea rămâne împuternicirea primordială a Parlamentului"
6
, 

controlul efectuat de Parlament reprezintă una din laturile cele mai importante ale 

activităţii parlamentare.  

Cu privire la natura acestui control, aşa cum arată autorii francezi Pierre 

Avril şi Jean Giguel, "termenul de control desemnează activităţile politice ale 

adunărilor, spre deosebire de activitatea lor legislativă, şi acoperă o mare 

                                                 
5
 Victor Duculescu, Constanta Calinoiu, Georgeta Duculescu, Constitutia României - comentata si adnotata, 34 

Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1997, p. 330 
6
 Ioan Muraru, Drept constitutional si institutii politice, Ed. Pro Arcadia, Bucuresti, 1993, vol II, p. 99 
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diversitate de operaţiuni care merg de la punerea în joc a responsabilităţii 

Guvernului, până la activităţi pur informative."
7
 

Fundamentul conceptual al controlului parlamentar trebuie căutat în faptul 

ca Parlamentul este "organul suprem reprezentativ al poporului". El primeşte 

exerciţiul puterii ce aparţine naţiunii, fapt care îi da legitimitatea de a 

supraveghea modul de înfăptuire a politicii statului de către Guvern, încât acesta 

să corespundă aspiraţiilor majorităţii poporului.  

Mijloacele de control puse la dispoziţia Parlamentului diferă, după cum ne 

aflam într-un regim parlamentar clasic sau un regim prezidenţial, întemeiat pe 

separaţia rigida a puterilor. Într-un asemenea sistem, chiar daca Parlamentul nu 

are posibilitatea de a răsturna Guvernul, el dispune de alte pârghii care îi 

eficientizează controlul. 

Un important mijloc de control parlamentar îl constituie responsabilitatea 

Guvernului faţă de Parlament. Punerea în joc a răspunderii Guvernului se poate 

înfăptui fie din iniţiativa Guvernului, fie a Parlamentului, prin iniţierea unei 

moţiuni de cenzura. 

Profesorul I. Deleanu
8
 identifică printre procedurile si mijloacele de control 

parlamentar, care sunt susceptibile a fi finalizate printr-o sancţiune acceptarea de 

către Parlament a programului de guvernare şi acordarea votului de încredere, 

interpelarea, moţiunea de cenzură şi angajarea răspunderii Guvernului asupra 

unui program, a unei declaraţii de politica generală sau asupra unui proiect de 

lege.  

Interesantă este clasificarea pe care o face prof. Antonie Iorgovan
9
 referitor 

la funcţiile Parlamentului, în raport de conţinutul atribuţiilor acestuia. În cadrul 

celor sase puncte identificate, printre care, în cadrul aceleiaşi funcţii se număra 

alegerea, formarea, avizarea formarii, numirea sau revocarea unor autorităţi 

statale şi controlul parlamentar, autorul include răspunderea Guvernului în cadrul 

primei funcţii şi nu în sfera controlului parlamentar.  

Aceeaşi tratare a răspunderii politice a Guvernului în afara controlului 

parlamentar este realizată şi de alţi autori, care identifica ca mijloace de control 

obligaţia Guvernului de a informa Parlamentul şi controlul prin întrebări, 

interpelări şi anchete, tratând distinct problematica răspunderii Guvernului de cea 

a controlului parlamentar.  

                                                 
7
 Jean Gicquel, Pierre Avril, Droit pralamentaire, 2 edition, Ed, Montchrestien, Paris, 1996, p. 221 ,op. citata, p. 

177; 
8
 37 I. Muraru, Drept constitutional si institutii politice, Ed. Actami, Bucuresti, 1997. Autorul, pe criteriul 

atributiilor Parlamentului identifica urmatoarele functii: a) functia legislativa; b) stabilirea directiilor principale ale 

activitatii social-economice, culturale, statale si juridice; c) alegerea,formarea,avizarea formarii, numirea sau 

revocarea unor autoritati statale; d) controlul parlamentar; e) conducerea în politica externa; f) organizarea si 

functionarea proprie. Controlul parlamentar, la randul sau este structurat pe sase puncte: 1. controlul exercitat prin 

dari de seama, mesaje, rapoarte, programme; 2. controlul exercitat prin comisiile parlamentare; 3. controlul 

exercitat prin întrebari si interpelari; 4. dreptul deputatilor si senatorilor de a cere si obtine informatiile necesare; 

5.controlul exercitat prin rezolvarea petitiilor cetatenilor; 6. controlul exercitat prin Avocatul Poporului. 
9
 38 A. Iorgovan, op. cit., p. 496 
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3. Lista instituţiilor şi autorităţilor publice aflate sub control 

parlamentar: 

 

 Curtea de Conturi  

 Consiliul Legislativ  

 Avocatul Poporului  

 Consiliul Concurenţei   

 Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare  

 Banca Naţională a României  

 Serviciul Român de Informaţii  

 Serviciul de Informaţii Externe  

 Serviciul de Protecţie şi Pază  

 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale  

 Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor  

 Consiliul Naţional al Audiovizualului  

 Societatea Română de Radiodifuziune  

 Societatea Română de Televiziune   

 Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii  

 Agenţia Naţională de Presă ROMPRES  

 Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private   

 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 
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CAP. 5  CONTROLUL SOCIAL 

 

 

 1. Aspecte generale 

 

Administraţia publică reprezintă un ansamblu de structuri organizatorice 

care îndeplinesc o anumită activitate, dar aceasta poate fi o viziune unilaterală. 

 Privită din punct de vedere social, administraţia publică reprezintă o 

componentă a societăţii din care fac parte, fiind ea însăşi un mediu social. 

 Fenomenul administrativ poartă amprenta şi este influenţat în mod esenţial 

de mediu social în care se desfăşoară, aceasta determinând atât formele de 

manifestare, cât şi structurile administraţiei publice. 

 Dependenţa administraţiei publice faşă de mediul social nu trebuie 

absolutizată, în sensul că faptul administrativ are o anumită autonomie faţă de 

determinarea socială. 

 Ca o activitate desfăşurată în folosul oamenilor este firesc ca administraţia 

publică să fie în mod permanent în atenţia acestora, ca un instrument social ce 

influenţează viaţa, modul de trai. 

 Astfel diverse manifestări ale administraţiei fac obiectul analizei atente a 

opiniei publice care exercită un control social asupra acesteia.  

Acţiunea organelor şi funcţionarilor administraţiei publice, ca orice acţiune 

umană, poate în anumite situaţii să se realizeze fără respectarea dispoziţiilor 

legale în vigoare, fapt ce duce la încălcarea ordinii de drept. Aceste încălcări pot 

afecta atât realizarea interesului general, cât şi a interesului particular al 

cetăţenilor. Pentru ca ordinea de drept să poată fi restabilită trebuie să existe 

posibilitatea legală de realizare a acestui lucru, având ca efect satisfacerea 

drepturilor cetăţeneşti încălcate. Acest lucru este extrem de important mai ales 

din perspectiva faptului că administraţia publică are un rol determinant în 

apărarea şi satisfacerea acestor drepturi. 

În ce priveşte protecţia drepturilor cetăţenilor împotriva acţiunilor ilicite 

ale administraţiei publice formula generală de protecţie este următoarea: 

- în primul rând, recunoaşterea legală a dreptului de petiţionare a 

cetăţenilor împotriva acţiunilor administrative ilicite; 

- stabilirea unor organisme cu competenţă de soluţionare a petiţiilor 

sau plângerilor făcute de cetăţeni, organe care să aibă atât atribuţii de control a 

activităţii autorităţilor publice în cauză, cât şi posibilitatea de a restabilire a 

ordinii de drept încălcată, precum şi sancţionarea autorităţii administrative 

care a acţionat ilegal; 

- oferirea posibilităţii de acces pentru cetăţeni la informaţiile de 

interes public; 

- elaborarea unor norme juridice care să permită stabilirea unui raport 

juridic de angajare a răspunderii juridice a autorităţii administrative sau 
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funcţionarilor publici care nu respectă dispoziţiile legale care le reglementează 

activitatea. 

 

2. Dreptul de petiţionare 

 

În ce priveşte dreptul de petiţionare, acesta este reglementat de art. 51 din 

Constituţia României din 1991, revizuită în 2003
10

 astfel :  

„(1) Cetăţenii au dreptul sa se adreseze autoritarilor publice prin petiţii 

formulate numai in numele semnatarilor. 

(2) Organizaţiile legal constituite au dreptul sa adreseze petiţii exclusiv in 

numele colectivelor pe care le reprezintă. 

(3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutita de taxa. 

(4) Autorităţile publice au obligaţia sa răspundă la petiţii in termenele si 

in condiţiile stabilite potrivit legii.” 

Dreptul de petiţionare este un drept cetăţenesc de tradiţie în sistemul 

juridic românesc. Exercitarea acestui drept reprezintă o modalitate de rezolvare a 

unor probleme personale sau care privesc o colectivitate. Aşa cum rezultă din 

textul constituţional, dreptul de petiţionare este încadrat în categoria drepturilor 

garanţii. El este o garanţie juridică generală pentru celelalte drepturi şi libertăţi 

cetăţeneşti. 

 Acest drept este încadrat, în clasificările de drepturi, în categoria 

drepturilor garanţii, întrucât reprezint o garanţie juridică generală pentru 

celelalte drepturi şi libertăţi. 

 Pe baza practicii administrative, precum şi a legislaţiei în vigoare, din 

punct de vedere practic, petiţiile se prezintă sub patru forme : cereri, reclamaţii, 

sesizări şi propuneri. 

Scutirea de taxă pentru exercitarea dreptului de petiţionare reprezintă o 

regulă constituţională care asigură acestui drept posibilitatea realizării sale 

depline. Desigur presa, mass-media în general, joacă un rol important în 

exercitarea controlului social asupra administraţiei publice, putând declara feed-

back-ul necesar cercetării acţiunilor sau declanşării acţiunilor necesare ale 

administraţiei. 

Conform articolului 51 din Constituţie, dreptul de petiţionare poate fi 

exercitat individual, de către cetăţean, sau de către un grup de cetăţeni. Din 

această dispoziţie rezultă că orice petiţie trebuie semnată şi deci, trebuie să 

conţină datele de identificare ale petiţionarului.  

În corelaţie cu dreptul cetăţeanului de a înainta o petiţie, articolul prevede 

obligaţia autorităţilor publice de a examina şi răspunde la petiţii în termenele şi 

                                                 
10

 Revizuită prin Legea de revizuire a Constituţiei României, publicată în M. Of. Nr. 669/22.09.2003; 
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condiţiile stabilite de lege. Constituţia nu a stabilit explicit aceste termene şi 

condiţii.
11

 

Reglementarea detaliată a conţinutului, limitelor şi condiţiilor de exercitare 

a acestui drept s-a realizat prin Legea nr. 233/2002
12

 pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002. 

Ordonanţa nr. 27/2002 are ca obiect reglementarea modului de exercitare 

de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii 

formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora. Conform 

ordonanţei amintite acest drept este recunoscut şi organizaţiilor legal constituite 

(asociaţii, fundaţii, O.N.G. -uri, sindicate, etc.), acestea putând formula petiţii în 

numele colectivelor pe care le reprezintă.  

În sensul acestei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, 

sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică, pe care un 

cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi 

instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale 

ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, 

societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome.  

Conducătorii acestor autorităţi şi instituţii publice sunt direct răspunzători 

de buna organizare si desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere si rezolvare 

a petiţiilor ce le sunt adresate, precum si de legalitatea soluţiilor si comunicarea 

acestora in termenul legal. În acest sens şi pentru soluţionarea legală a petiţiilor 

ce le sunt adresate, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sesizate 

trebuie să dispună măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor 

sesizate.  

Conform art. 6 din ordonanţă autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate 

să organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să 

primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să 

expedieze răspunsurile către petiţionari. Acest compartiment este obligat să 

înainteze petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de 

obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. De 

asemenea, acest compartiment este obligat să urmărească soluţionarea şi 

redactarea în termen a răspunsului. Expedierea răspunsului către petiţionar se 

face numai de către compartimentul pentru relaţii cu publicul, care se îngrijeşte şi 

de clasarea şi arhivarea petiţiilor. 

O reglementare extrem de importantă cuprinsă în acest act normativ este 

aceea conform căreia petiţiile greşit îndreptate trebuiesc trimise în termen de 5 

zile de la înregistrare de către compartimentul pentru relaţiile cu publicul 

                                                 
11

 Ioan Muraru, Simina Tănăsescu – Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumia Lex, Bucureşti, 2003, 

pag. 222; 
12

 Publicată în M.Of. nr. 296/30 apr. 2002; 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.lista_mof?idp=8134
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autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor 

sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta. 

Această reglementare este de ajutor cetăţenilor deoarece în multe cazuri 

aceştia nu cunosc ce autoritate publică este competentă să le soluţioneze 

respectiva petiţie.  

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecut datele de identificare a 

petiţionarului nu se iau în considerare şi sunt clasate potrivit acestei ordonanţe.  

În ce priveşte termenul în care autorităţile publice art. 8 din ordonanţă 

stabileşte că: „Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice 

petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, 

indiferent daca soluţia este favorabilă sau nefavorabilă. Pentru soluţionarea 

petiţiilor transmise ...  de la alte autorităţi sau instituţii publice, termenul de 30 

de zile curge de la data înregistrării petiţiei la autoritatea sau instituţia publică 

competentă”. Conform art. 9 din acelaşi act normativ, se poate deroga de la acest 

termen general „în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o 

cercetare mai amănunţită”. În această situaţie conducătorul autorităţii sau 

instituţiei publice poate prelungi termenul de 30 de zile prevăzut la art. 8 cu cel 

mult 15 zile. 

În cazul în care un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii 

publice mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, 

petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie sa facă referire la 

toate petiţiile primite. În situaţia în care dacă după trimiterea răspunsului 

instituţia publică primeşte o noua petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o 

autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta trebuie 

clasată, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns. 

Pentru respectarea criteriilor de obiectivitate în soluţionarea petiţiilor, 

Ordonanţa nr. 27/2002
13

 prevede că „în cazul în care prin petiţie sunt sesizate 

anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluţionată de 

persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia”.  

Repartizarea petiţiilor în vederea soluţionării lor de către personalul de 

specialitate se face de către seful compartimentului căruia i s-a trimis petiţia.  

Funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de 

muncă sunt obligate sa rezolve numai petiţiile care le sunt repartizate de către 

şeful compartimentului, fiindu-le interzis să le primească direct de la petenţi, să 

intervină sau să depună stăruinţă pentru soluţionarea acestora în afara cadrului 

legal.  

Conform art. 13 din Ordonanţă, semnarea răspunsului se face de către 

conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana împuternicită de 

acesta, precum şi de seful compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns 

se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate. 

                                                 
13

 Publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din 30 aprilie 2002;  
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Pentru verificarea modului de soluţionare a petiţiilor, semestrial autorităţile 

şi instituţiile publice sunt obligate să analizeze activitatea proprie de soluţionare a 

petiţiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul pentru relaţia cu 

publicul.  

Pentru instituirea de garanţii a respectării procedurii de soluţionare a 

petiţiilor înaintate de cetăţeni, prin Ordonanţă s-a stabilit regula conform căreia 

constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 

188/1999
14

 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit 

legislaţiei muncii următoarele fapte:  

a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în 

prezenta ordonanţă;  

b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara 

cadrului legal;  

c) primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, fără 

să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de 

specialitate. 

Dacă în reglementarea dreptului de petiţionare cetăţenii sunt priviţi în 

calitate de petiţionari, în majoritatea lucrărilor de drept administrativ se utilizează 

mai frecvent noţiunea de „administraţi” sau „cei administraţi”, în momentul în 

care sunt analizate raporturile dintre aceştia şi organele componente ale 

administraţiei publice
15

.  

Doctrina administrativă recentă a optat pentru folosirea termenului de 

„cetăţeni”, când analizează raporturile dintre aceştia şi administraţia publică, şi 

nu termenul de „administraţi” sau „cei administraţi”, deoarece termenul 

„cetăţean” evocă o fiinţă suverană şi egală în relaţia cu administraţia publică, pe 

când noţiunea de „administraţi” sugerează implacabila inferioritate faţă de 

administratori, funcţionari ai administraţiei publice
16

. 

În mod obiectiv există o dependenţă a cetăţeanului faţă de autorităţile 

administraţiei publice, deţinătoare a puterii executive şi chemate să asigure şi să 

organizeze aplicarea şi respectarea normelor de drept. Această dependenţă a 

cetăţeanului faţă de administraţia publică este clară, logică şi de înţeles, dar apare 

ca discutabilă atunci când se manifestă în raporturile cu administraţia publică, 

luată ca prestatoare de servicii publice. 

Apar probleme în situaţia în care nu există garanţii legale suficiente de 

protecţie a cetăţenilor atunci când se angajează în astfel de raporturi.  

O observaţie interesantă de făcut este aceea că, în mod obişnuit, există 

tendinţa ca atât în doctrina în materie, cât şi în practică, să se manifeste 

preocupări, în principal, pentru analiza mijloacelor de protecţie exterioare 
                                                 
14

 Republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 251 din 22/03/2004; 
15

 Eivind Smith, Le citoyen face a l'administration, Conseil de l'Europe, reunion a Bucarest, Mai, 1992; Irina 

moroianu Zlătescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, S.N.S.P.A., IRDO, 1997; 
16

 Ioan Alexandru, Mihaela Cărăuşan, Sorin Bucur - Drept administrativ,  Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, 

pag. 521 şi urm.; 
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structurilor administrative, punându-se accent pe mecanismele de control 

jurisdicţional ale administraţiei publice. Mai mult, în analiza situaţiilor în care 

administraţia publică acţionează în neconformitate cu legea, se abordează 

problema din perspectiva noţiunii de control a activităţii administraţiei publice şi 

mai puţin din perspectiva mijloacelor legale de care dispun cetăţenii pentru 

valorificarea şi apărarea drepturilor lor în situaţia în care nu primesc satisfacţie 

din partea administraţiei. 

 

 

 3. Accesul la informaţiile de interes public 

 

3.1. Reglementări cadru  

 

Liberul acces la informaţiile de interes public este reglementat în România 

de Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 

din 23 octombrie 2001.  

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 au fost adoptate 

prin Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 şi au intrat în vigoare la 

data publicării în Monitorul Oficial nr. 167, adică 8 martie 2002. 

Legea nr. 544/2001 defineşte informaţia de interes public ca fiind orice 

informaţie care priveşte sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau 

instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare.  

Din definiţia dată de lege informaţiei de interes public, putem trage 

următoarele concluzii: 

 toate informaţiile deţinute de entităţile publice sunt informaţii de 

interes public ; 

 informaţiile de interes public sunt cele care privesc activitatea unei 

entităţi publice cât şi cele care rezultă din activităţile respectivei entităţi; 

 informaţia de interes public poate fi sub diverse forme, exprimată în 

diverse moduri, sau se poate afla înregistrată pe diverse suporturi. 

 

Informaţia poate fi cunoscută de către angajaţii entităţii publice, fără a fi 

stocată într-un document sau poate fi consemnată pe un document.  

Document poate însemna orice mediu de stocare a informaţiilor, cum ar fi:  

- documentele pe suport hârtie (documentele tipărite, copii, traduceri, 

schiţe, harţi, planşe, fotografii, desene, note, etc.),  

- mediile de stocare ale calculatoarelor (suporturi optice, benzi magnetice, 

casete, dischete, hard-discuri, memorii PROM şi EPROM, etc.),  

- microfilme, dispozitivele de procesare portabile (agende electronice, 

laptop) la care hard-discul este folosit pentru stocarea informaţiilor. 

 

Documentele aflate în entităţile publice pot fi: 
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- produse de angajaţii entităţii; 

- gestionate de entitate; 

- produse de alte entităţi (publice sau private) şi intrate în gestiunea entităţii 

publice şi care au legătură cu atribuţiile legale ale acesteia. 

 

3.2. Informaţii publice din oficiu 

 

Informaţiile publice din oficiu trebuie să fie prezentate într-o formă 

accesibilă şi concisă care să faciliteze contactul persoanei interesate cu entitatea 

publică respectivă.  

De asemenea, ele trebuie să fie prezentate corect din punct de vedere al 

proprietăţii termenilor, din punct de vedere gramatical, al punctuaţiei şi 

ortografic, în conformitate cu normele academice în vigoare.  

Ele vor fi publicate într-un buletin informativ, actualizat anual.  

Documentele incluse în categoria informaţiilor din oficiu (actele 

normative, organigrama, bugetul şi bilanţul contabil, programele şi strategiile) 

trebuie publicate în buletinul anual în integralitatea lor şi nu doar ca referinţe de 

tip bibliografic.  

Excepţie pot face Legile şi Hotărârile de Guvern cu caracter general, care 

nu sunt specifice entităţii respective. Şi acestea pot fi însă redate fragmentar, 

prezentându-se acele secţiuni/articole relevante pentru entitatea publică.  

În unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate naţională deţine o 

pondere de cel puţin 20% din numărul populaţiei informaţiile din oficiu se vor 

difuza şi în limba română şi în limba minorităţii respective, costurile traducerii 

fiind suportate de entitatea publică respectivă.  

Accesul la informaţiile din oficiu va fi permis de către entitatea publică în 

mod minimal prin: 

 publicare, alternativ sau simultan, prin: 

o prin afişare la sediul entităţii; aceasta trebuie realizată într-un spaţiu 

care să permită accesul uşor al cetăţenilor. 

o în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Trebuie avute în vedere 

costurile legate de publicarea acestor documente. 

o în publicaţii proprii, cum ar fi buletine informative, broşuri de 

prezentare, broşuri speciale care să conţină buletinul informativ sau 

Monitorul Oficial al unităţii administrativ-teritoriale.   

o în mijloace de informare în masă. 

o pe pagina de web a entităţii. Legea 544/2001 introduce prezumţia 

existenţei unei pagini de Internet a fiecărei entităţi publice.  

 consultare la sediul entităţii, în spaţii special amenajate în acest scop, 

respectiv punctele de informare-documentare (PID). Pot fi folosite, de 

asemenea, spaţiile şi personalul Centrelor de Informare pentru Cetăţeni  
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sau se pot realiza acorduri cu Birourile de Consiliere pentru Cetăţeni , 

acolo unde acestea există. 

 

Informaţiile din oficiu, chiar dacă sunt disponibile în mai multe moduri, 

vor fi comunicate şi la cerere.  

Practica recentă a instanţelor judecătoreşti a stabilit că obligaţia entităţilor 

publice de a comunica din oficiu unele informaţii de interes public nu exclude 

obligaţia acestora de a comunica informaţiile şi în scris, la cererea solicitantului, 

conform art. 6 din Legea 5nr. 44/2001. 

În acest scop structurile sau persoanele responsabile de informarea publică 

directă vor avea la punctul de informare-documentare copii pe hârtie şi în format 

electronic al documentelor ce conţin informaţiile din oficiu, pentru a fi date celor 

care le solicită. 

 

3.3. Solicitarea informaţiilor de interes public 

 

Persoanele interesate (fizice sau juridice) pot solicita informaţii în baza 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, verbal 

sau în scris. 

Pentru a obţine informaţii de interes public solicitarea se depune la 

compartiment de Informare/Relaţii cu Publicul al entităţii publice. 

Funcţionarii publici din cadrul acestui compartiment sunt obligaţi să 

furnizeze informaţiile solicitate. 

Solicitarea de informaţii depusă în scris trebuie înregistrată fie la 

compartimentul de Comunicare/Relaţii cu publicul, fie la registratură, dacă este 

compartiment separat. 

Dacă solicitarea se realizează în scris, aceasta trebuie să cuprindă:  

- entitatea publică la care se adresează cererea;  

- informaţia solicitată;  

- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se 

solicită primirea răspunsului. 

 

Entităţile publice au obligaţia să răspundă în scris în termen de 10 zile. 

Dacă durata pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 

zile, comunicarea se va realiza în termen de 30 zile, cu înştiinţarea, în scris, a 

solicitantului despre acest fapt, în termenul de 10 zile.  

Dacă în urma răspunsului primit, consideră că i-a fost încălcat dreptul 

privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate adresa o reclamaţie 

administrativă conducătorului entităţii publice căreia i-aţi solicitat informaţia. 

Reclamaţia trebuie depusă în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului 

explicit sau de la expirarea termenului de răspuns din partea entităţii. 
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În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, va primi informaţiile 

solicitate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative şi i se va 

comunica modul în care a fost sancţionat disciplinar funcţionarul care a greşit. 

Dacă şi după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă consideră 

că i s-a încălcat drepturile prevăzute de lege, poate face plângere în termen de 30 

de zile de la primirea răspunsului, la instanţa de contencios administrativ 

(Tribunalul administrativ - fiscal). 

Hotărârea tribunalului poate fi supusă recursului la Curtea de apel. Decizia 

Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. 

Plângerea la tribunal şi recursul la Curtea de apel se judecă în procedură de 

urgenţă şi nu se plăteşte taxă de timbru. 

 

 4. Transparenţa decizională 

 

 Controlul cetăţenesc este facilitat în legislaţia noastră şi prin asigurarea 

aplicării principiului transparenţei în cadrul proceselor decizionale din 

administraţia publică.  

 Cadrul legal în această materie a fost instituit prin intrarea în vigoare a 

Legii nr. 52/2003
17

 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

  

4.1. Reglementări generale 

 

Acest act normativ „stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile 

pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei 

publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice 

care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu 

cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora” (art. 1, alin. 1 din Lege).  

    Legea are drept scop:  

 să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de 

cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;  

 să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a 

deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;  

 să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.  

 

Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:  

 informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de 

interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;  
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 Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 03/02/2003; 
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 consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa 

autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte 

normative;  

 participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în 

procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea 

următoarelor reguli:  

o şedinţele autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul 

prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;  

o dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;  

o minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, 

în condiţiile legii.  

  

Pentru uşurarea procesului de aplicare a acestei legi, în art. 3 sunt definiţi 

anumiţi termeni cu care se operează în text, după cum urmează:  

 act normativ - actul emis sau adoptat de o autoritate publică, cu 

aplicabilitate generală;  

 luarea deciziei - procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice;  

 elaborarea de acte normative - procedura de redactare a unui proiect de 

act normativ anterior supunerii spre adoptare;  

 recomandare - orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, 

exprimată verbal sau în scris, primită de către autorităţile publice de la orice 

persoană interesată în procesul de luare a deciziilor şi în procesul de elaborare a 

actelor normative;  

 obligaţia de transparenţă - obligaţia autorităţilor administraţiei publice de 

a informa şi de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a 

permite accesul la luarea deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor 

publice;  

 asociaţie legal constituită - orice organizaţie civică, sindicală, patronală 

sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică;  

 minută - documentul scris în care se consemnează în rezumat punctele de 

vedere exprimate de participanţi la o şedinţă, precum şi rezultatul dezbaterilor;  

 ordine de precădere - ordinea care determină prioritatea participării la 

şedinţele publice, în raport cu interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei;  

 şedinţă publică - şedinţa desfăşurată în cadrul autorităţilor administraţiei 

publice şi la care are acces orice persoană interesată.  

    

Autorităţile administraţiei publice obligate să respecte dispoziţiile 

prezentei legi sunt:  

 autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale 

ale administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile 

publice descentralizate ale acestora, precum şi autorităţile administrative 

autonome;  
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 autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile 

locale, primarii, instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean.  

Conform art. 5 prevederile legii nu se aplică procesului de elaborare a 

actelor normative şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind:  

 apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele 

strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările autorităţilor, dacă 

fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;  

 valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor 

comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului 

concurenţei loiale, potrivit legii;  

 datele personale, potrivit legii.  

 

4.2. Proceduri privind participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal 

constituite la procesul de elaborare a actelor normative şi la procesul de 

luare a deciziilor  

 

    În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative 

autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la 

această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu 

accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după 

caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative 

tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.  

Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ trebuie adus la 

cunoştinţă publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, 

avizare şi adoptare de către autorităţile publice.  

Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, 

după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ 

propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, 

locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, 

opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.  

    Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă 

asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi 

altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termen de 30 

de zile.  

    La publicarea anunţului autoritatea administraţiei publice va stabili o 

perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii 

cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.  

    Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul 

instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească 

propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de 

act normativ propus.  
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    Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor 

publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor 

formulate. 

 Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei 

întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a 

fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă 

autoritate publică.  

    În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să 

se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să 

fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate 

recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.  

    În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale 

excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave 

atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării 

în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.  

 Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face 

în următoarele condiţii:  

 anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, 

inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 

zile înainte de desfăşurare;  

 acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal 

constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de 

recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care 

urmează să fie abordat în şedinţă publică;  

 anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, 

precum şi ordinea de zi.  

 

Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică 

sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă.  

    Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita 

locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul 

asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de 

persoana care prezidează şedinţa publică.  

    Ordinea de precădere nu poate limita accesul massmedia la şedinţele 

publice.  

    Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor 

care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la 

problemele aflate pe ordinea de zi.  

    Adoptarea deciziilor administrative ţine de competenţa exclusivă a 

autorităţilor publice.  

    Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice au valoare de 

recomandare.  
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Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia 

cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul autorităţii publice în 

cauză şi publicată în site-ul propriu.  

Autorităţile publice sunt obligate să elaboreze şi să arhiveze minutele 

şedinţelor publice. Atunci când se consideră necesar, şedinţele publice pot fi 

înregistrate.  

Autorităţile publice sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport 

anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele 

elemente:  

 numărul total al recomandărilor primite;  

 numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi 

în conţinutul deciziilor luate;  

 numărul participanţilor la şedinţele publice;  

 numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte 

normative;  

 situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie 

pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;  

 evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal 

constituite ale acestora;  

 numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării 

accesului.  

 

Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul 

propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin 

prezentare în şedinţă publică.  

 Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de 

prezenta lege, poate face plângere în condiţiile Legii contenciosului 

administrativ.  

    Plângerea şi recursul se judecă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de 

taxă de timbru.  

    Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează, potrivit prevederilor 

Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii, fapta 

funcţionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la 

şedinţele publice sau împiedică implicarea persoanelor interesate în procesul de 

elaborare a actelor normative de interes public, în condiţiile prezentei legi.  

    Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie 

iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a 

autorităţii publice. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană 

a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea 

acesteia.  
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CAP. 6 CONTROLUL JUDECĂTORESC  

AL ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN 

CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 

 

 

Instituţia contenciosului administrativ, ca formă a controlului 

judecătoresc, diferă substanţial, pe de o parte, de celelalte forme de control a 

activităţii autorităţilor publice şi, pe de altă parte, de celelalte modalităţi de 

soluţionare a unor litigii de către puterea judecătorească, precum cele în materie 

penală, civilă, comercială, etc.  

 

 

SECŢIUNEA 1. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE 

CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 

 

1. Noţiunea contenciosului administrativ 
 

Controlul judecătoresc al activităţii organelor administraţiei publice sau, pe 

scurt, contenciosul administrativ, reprezintă o construcţie juridică care are drept 

obiectiv apărarea drepturilor cetăţeneşti împotriva eventualelor abuzuri ale 

organelor administraţiei publice şi a funcţionarilor publici ce-şi desfăşoară 

activitatea în cadrul acestor organe. Oricine se consideră vătămat într-un drept al 

său printr-un act administrativ al unui organ al administraţiei publice, poate cere 

şi poate obţine anularea sau modificarea actului administrativ şi repararea 

pagubei cauzate. 

În acest sens,  art. 52 din Constituţia României18  prevede următoarele :  

„ (1) Persoana vătămată 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, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului 

pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi repararea pagubei.  

(2) Condiţiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege 

organică. 

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile 

judiciare . Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură 

răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţa sau gravă 

neglijentă  .” 

Autoritatea competentă în a soluţiona cu putere de lege aceste conflicte 

este instanţa de judecată care, în baza controlului de legalitate asupra actelor 

                                                 
18

 Modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 ; 
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administrative emise de organele administraţiei publice, reconstituie ordinea de 

drept încălcată. 

Procedura stabilită de lege pentru soluţionarea conflictelor dintre 

autorităţile administrative şi cetăţeni constituie contenciosul administrativ. 

Trebuie să observăm că acest control de legalitate se raportează la două 

elemente esenţiale, care trebuiesc clarificate:  

 contenciosul administrativ şi 

 actele administrative, ca principală formă de manifestare a activităţii 

administraţiei publice. 

 

Legătura dintre contenciosul administrativ şi actele administrative este 

evidentă, sub următoarele aspecte: 

 controlul judecătoresc prin contenciosul administrativ poate să fie îndreptat 

numai împotriva acelor categorii de acte juridice care sunt calificate de 

lege ca acte administrative sau sunt asimilate acestora; 

 sfera de acţiune a contenciosului administrativ poate fi limitată, după cum 

vom vedea, în funcţie de natura actului administrativ care se doreşte a fi 

contestat.  

 

Din punct de vedere etimologic, cuvântul contencios vine de la adjectivul 

latin contentiosus, care se traduce prin contestat, litigios, provenit la rândul său 

din verbul latin contendo,-ere, care însemna a lupta. Termenul contencios 

exprimă conflictul de interese, contradictorialitatea acestora.  

Noţiunea contenciosul administrativ îmbracă două sensuri, după cum 

urmează: 

– în sens general, prin contencios administrativ, înţelegem totalitatea 

litigiilor juridice în care se află administraţia cu cei administraţi; 

– în sens restrâns, contenciosul administrativ desemnează ansamblul 

litigiilor juridice generate de folosirea de către organele administraţiei publice sau 

a altor organisme statale a regimului juridic de drept administrativ
19

.  

Astfel, Codul de procedură civilă, atunci când reglementează competenţa 

materială a instanţelor judecătoreşti, arată în art. 2 şi 3, că tribunalelor şi curţilor 

de apel le revine competenţa de a rezolva “procesele şi cererile în materie de 

contencios administrativ”. 

De aici rezultă împărţirea contenciosului administrativ în două categorii, 

respectiv: 

                                                 
19

 Trebuie punctat faptul că nu numai autorităţile administraţiei publice aplică sau execută dispoziţii ale dreptului 

administrativ, ci şi celelalte autorităţi publice. Diferenţa este că dacă, în primul caz, folosirea regimului juridic de 

drept administrativ ţine de exercitarea atribuţiilor curente ale acestora, în cel de al doilea caz, ţine de utilizarea 

acestui regim cu caracter de complementaritate sau cu caracter secundar (de exemplu, puterea legislativă aplică, 

cu preponderenţă regimul juridic de drept constituţional şi, în subsidiar, regimul juridic de drept administrativ);  
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– contenciosul de drept comun, care este alcătuit din totalitatea litigiilor de 

competenţa organelor judecătoreşti propriu-zise, de natură civilo-comercială şi 

penală; 

– contenciosul administrativ propriu-zis, compus din totalitatea litigiilor de 

natură administrativă, de competenţa, fie a tribunalelor de drept comun, fie a unor 

tribunale speciale administrative, după sistemul de drept pozitiv adoptat în 

diverse state.  

Instanţele judecătoreşti cărora li se conferă competenţa judecării acestor 

litigii juridice sunt denumite instanţe de contencios administrativ.  

În această ordine putem să observăm că noţiunea contenciosului 

administrativ îmbracă şi alte sensuri, în afara celor prezentate, astfel: 

– un sens material, care desemnează litigiile ce trebuiesc rezolvate, mai 

bine zis suma acestor litigii; 

– un sens organic, care desemnează instanţele judecătoreşti cărora le 

revine competenţa rezolvării acestor litigii. În acest sens este concepută şi Legea 

nr. 554/200420, legea contenciosul administrativ, care reprezintă dreptul pozitiv 

în această materie.   

Într-un sens mai restrâns, noţiunea contenciosului administrativ se referă 

numai la instanţele de contencios prevăzute de lege. Aşa este cazul prevederilor 

art.122 alin. (5) din Constituţia din 199121 şi art.135(1) din Legea 215/2001, 

legea administraţiei publice locale, unde se prevede că: „în urma exercitării 

controlului de către prefect, asupra legalităţii actelor administrative adoptate 

sau emise de autorităţile administraţiei publice locale ori judeţene, acesta le 

poate ataca în faţa instanţei de contencios administrativ”.  

Noţiunea contenciosului administrativ, în acest caz, are un sens “sui 

generis”, cu totul altul decât cel pe care l-am menţionat înainte, adică cel care 

priveşte litigiile juridice dintre administraţie şi cei administraţi. 

Noţiunea contenciosului administrativ, în cazul citat mai sus, se referă 

numai la atribuirea de competenţă către instanţele de contencios administrativ 

pentru rezolvarea litigiilor dintre prefect şi autorităţile administraţiei publice 

locale, ambele autorităţi făcând parte din sistemul administraţiei publice. 

Tot într-un sens restrâns, apare noţiunea contenciosului administrativ şi 

atunci când se referă la procedura folosită pentru rezolvarea litigiilor dintre 

administraţie şi cei administraţi. 

Prof. Victor Onişor observă, atunci când vorbeşte de rezolvarea litigiilor, 

că aceasta se face prin soluţionarea a două chestiuni: chestiunea de fapt şi 

chestiunea de drept (quaestio facti, quaestio juris). 

                                                 
20

 Publicată în M.Of., Partea I, nr. 1154 din 07.12.2004. Abrogă Legea 29/1990, cu modificările ulterioare. 
21

 „Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local 

sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. …” 
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Contenciosul administrativ22 nu este altceva decât lupta pentru apărarea 

ordinii de drept din stat, întemeiată pe principiul legalităţii, punând în mâna 

cetăţenilor administraţi căile de atac şi mijloacele de apărare în contra actelor 

ilegale ale organelor administrative ale statului, făcute în funcţionarea serviciilor 

publice şi în executarea legilor. 

Legea nr. 554/2004 defineşte contenciosul administrativ ca fiind 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 legii, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din 

refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes 

legitim. 

În urma analizei făcute până acum, putem defini contenciosul 

administrativ ca fiind acea formă de control a activităţii administraţiei publice, 

care cuprinde totalitatea litigiilor născute între administraţia publică şi 

particulari, procedura folosită în judecarea acestor litigii juridice şi modul de 

distribuire a competenţei, conform regulilor şi principiilor dreptului 

administrativ, către instanţele de contencios, ca organe abilitate să soluţioneze 

aceste litigii, cu putere de lege. 

 

 

2. Raţiunea existenţei controlului judecătoresc asupra legalităţii 

activităţii administraţiei publice 
 

Organele administrative în îndeplinirea funcţiilor lor, în aplicarea normelor 

juridice unor cazuri concrete, pot aduce atingere drepturilor şi intereselor legale  

individuale ale cetăţenilor.  

Cetăţenii, administraţi prin aplicarea normelor de drept, sunt supuşi unor 

dispoziţii ale organelor administrative, prin care li se ordonă să facă ceva, li se 

interzice sau le este permis.  

Organele administraţiei în activitatea lor de multe ori depăşesc limitele 

stabilite de lege atunci când dispun o anumită conduită, fie lucrând după 

instrucţiunile organelor superioare, fie din iniţiativă proprie. Prin depăşire ele 

cauzează prejudicii cetăţenilor administraţi. Consecinţele depăşirii regulilor de 

drept nu pot fi înlăturate, de multe ori, de către aceleaşi organe administrative şi  

de către organele superioare lor. 

Pentru asigurarea drepturilor subiective ale cetăţenilor şi, în general, pentru 

repararea ordinii de drept tulburate, prin actele organelor administrative, în cadrul 

unui stat de drept,  trebuiesc instituite organe cu atribuţii de judecare a actelor 

emise de organele administrative.  

                                                 
22

 cotendere (lat.)= a lupta; 
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Cetăţenii trebuie să aibă posibilitatea de a se plânge unei instanţe 

independentă faţă de sistemul de organe al administraţiei publice şi faţă de orice 

autorităţi publice. 

Această instanţă are rolul de a analiza actele administrative atacate de 

cetăţenii vătămaţi în drepturile lor, de a constata dacă acele acte într-adevăr au 

depăşit regulile de drept şi de a se pronunţa asupra reinstaurării ordinii de drept 

încălcate.  

Dispoziţiile legale sunt o limită pentru organele administrative ale statului. 

Normele juridice sunt cele care stabilesc modul de realizare a sarcinilor fiecărui  

organ component al sistemului administraţiei publice. Prin ele se înfrânează 

arbitrariul acestor organe, normele juridice sunt cele care stabilesc până unde se 

întinde dreptul de intervenţie a organelor statului şi care sunt limitele de 

exercitare a drepturilor cetăţeneşti. 

Prin normele de drept se garantează libertăţile cetăţenilor faţă de puterea 

organelor statului. Dacă drepturile cetăţenilor administraţi nu ar fi determinate 

prin normele de drept, dacă modul de lucru al organelor administrative nu ar fi 

fixat, puterea acestora s-ar exercita în mod arbitrar.  

În evoluţia organizării unui stat – plecând de la statul întemeiat exclusiv pe 

putere şi pe arbitrar, către idealul statului de drept, în care situaţia fiecărui organ 

şi a cetăţenilor este reglementată – se creează norme juridice şi instrucţiuni 

menite să precizeze, pe de o parte, limitele activităţii, drepturile şi obligaţiile 

fiecărui organ administrativ şi, pe de altă parte, limitele de valorificare a 

drepturilor cetăţenilor administraţi. 

În cursul evoluţiei reglementărilor s-a ajuns la crearea instituţiilor 

contenciosului administrativ, pentru a asigura prin garanţii, situaţia de drept 

creată, limitând puterea arbitrară, dând mijloace de apărare şi căi de atac în caz de 

depăşire a normelor, prin care se îngrădeşte puterea organelor administrative şi se 

garantează situaţia de drept a administraţilor. 

Răspunderea civilă, disciplinară şi penală a funcţionarilor publici, oricât de 

riguros ar fi reglementată, nu poate să înlăture încălcările de drept ale organelor 

administraţiei publice. Încălcările nu se fac totdeauna cu dol sau culpă, greşeli se 

pot face din bunăcredinţă, exces de zel sau prin orice eroare scuzabilă. 

În organizarea contenciosului administrativ, în general, nu este chemat la 

răspundere funcţionarul (răspundere subiectivă), ci însăşi autoritatea 

administrativă, din care face parte funcţionarul (răspunderea autorităţii).  

În judecarea actului administrativ atacat se examinează procedura, modul 

de rezolvare a chestiunii în raport cu norma de drept obiectivă, care formează 

limita de îngrădire pentru organul administrativ. 

Din toate aceste consideraţiuni s-a format în statul modern contenciosul 

administrativ, cu scopul de a repara încălcările de drept săvârşite de organele 

administrative în exerciţiul puterii publice şi în aplicarea normelor juridice.  
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Contenciosul administrativ reprezintă, în esenţă, un control judecătoresc al 

legalităţii activităţii administraţiei publice. 

Astfel, activitatea de organizare a executării legii, până la realizarea 

concretă a acesteia, necesită controlul conformităţii cu legea, acesta reprezentând 

numai aspectul obiectiv al problemei, pentru că organizarea executării legii are 

loc în strânsă legătură cu respectarea drepturilor omului, drepturi pe care le au 

subiectele de drept, persoane fizice şi juridice şi care sunt statuate de actele 

normative în vigoare. Aspectul subiectiv al acestei forme de control, rezultă din 

acea posibilitate a particularilor de a se plânge în faţa unei instanţe, dacă un organ 

al administraţiei publice, în exercitarea competenţelor pe care le are, încalcă 

drepturile acestora. 

Existenţa acestei forme de control se desprinde din modul de organizare şi 

funcţionare a celor trei puteri în stat, respectiv puterea legislativă, puterea 

judecătorească şi puterea executivă, conform principiului separaţiei puterilor în 

stat, care impune atât o colaborare, dar şi un control reciproc între aceste puteri. 

Legat de latura obiectivă a necesităţii existenţei controlului judecătoresc 

asupra activităţii administraţiei publice, putem spune că puterea judecătorească 

oferă garanţia cea mai mare în misiunea sa de protector al drepturilor subiective, 

tocmai datorită independenţei de care se bucură faţă de sistemul organelor 

administraţiei publice. 

Latura subiectivă derivă din dreptul fundamental pe care îl are orice 

cetăţean să se plângă unei instanţe judecătoreşti care să decidă, cu putere de lege, 

în cazul unui conflict de drept. 

Dintr-un alt punct de vedere, ideea necesităţii acestui control se desprinde 

şi din rolul statului de conducător al comerţului juridic, lucru pe care îl face nu 

numai în ce priveşte raporturile dintre particulari, ci şi în ce priveşte raporturile 

dintre particulari şi organele sale.  

 

3. Principii de organizare şi funcţionare a contenciosului               

administrativ 
 

Din punct de vedere istoric, data formării contenciosului administrativ 

diferă de la stat la stat. În evoluţia acestei instituţii speciale a statului s-a ajuns la 

crearea organelor de contencios administrativ, când a putut fi înlăturată 

prejudecata de a nu aduce în faţa unei instanţe judecătoreşti un organ al statului. 

Înlăturată fiind această prejudecată şi instaurându-se concepţia că prin supunerea 

actelor administrative judecăţii unei instanţe judiciare, nu se slăbeşte nicidecum 

încrederea în autoritatea administrativă, s-a organizat contenciosul administrativ. 

Acest proces a fost strâns legat şi de ridicarea valorii conştiinţei juridice a 

societăţii, ca izvor formal al dreptului. 

Ca principiu de organizare s-a pus în discuţie dacă să se creeze noua 

instituţie în cadrul structurii administrative sau în cadrul structurii instanţelor 
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judecătoreşti. Soluţia a fost dată prin raportare la principiul separaţiei puterilor în 

stat.  

În legislaţiile statelor se regăsesc ambele modalităţi de organizare a 

contenciosului: 

- instanţe de contencios în cadrul sistemului de organe al administraţiei 

publice (tipul franco-german) şi 

-  contenciosul administrativ în cadrul puterii judecătoreşti (sistemul anglo-

american). 

A doua problemă de organizare a fost aceea a rezolvării litigiilor, fie ca în 

cadrul puterii judecătoreşti să se înfiinţeze instanţe judecătoreşti speciale, fie ca 

litigiile să fie deferite instanţelor judecătoreşti ordinare. 

Cei care au aderat la prima soluţie au invocat că pentru a judeca aceste 

procese de natură administrativă este necesară o pregătire specială; cunoaşterea 

organizării activităţii de executare a legii înfăptuită de administraţie reclamă un 

studiu deosebit, aplicarea legilor administrative şi interpretarea lor au alte puncte 

de vedere decât legile de drept civil; cunoaşterea vieţii publice şi a raporturilor ei 

speciale sunt determinante în judecarea litigiilor de drept public. Altul este 

interesul public şi altul este interesul particular. Litigiile administrative, prin 

urmare, nu pot fi soluţionate obiectiv decât prin oameni care au cunoştinţe de 

specialitate în domeniul administrativ şi în ce priveşte raporturile administrative. 

Aderenţii celei de a doua soluţii susţin că dreptul este acelaşi în toate 

raporturile juridice, funcţionând după aceleaşi principii de organizare a justiţiei 

(una eademque justitia), prin urmare nu este necesar să se organizeze instanţe 

judecătoreşti speciale pentru litigiile administrative.  

Organizarea justiţiei administrative în cadrul puterii judecătoreşti se poate 

realiza ca instanţă cu totul separată şi putând să se ocupe numai de litigiile 

administrative sau încadrată în organizarea justiţiei ordinare, funcţionând în baza 

principiului specializării, precum justiţia penală, civilă, comercială, maritimă, etc. 

A treia problemă importantă în organizarea justiţiei administrative este 

aceea dacă trebuie să se extindă căile de atac asupra tuturor litigiilor rezultate din 

aplicarea legilor administrative sau din funcţionarea serviciilor administrative sau 

ele să se refere numai la actele administrative, prin care se vatămă un drept 

subiectiv al unui administrat. În primul caz se asigură repararea încălcărilor de 

drept săvârşite în toate domeniile organizaţiei administrative, în al doilea numai 

pentru anumite acte administrative 23. 

Întrebarea care s-a pus a fost aceea a determinării categoriilor de acte 

administrative ce pot fi supuse controlului în contencios administrativ. Legiuitorii 

aveau două soluţii:  

-  prima pe calea stabilirii în lege a regulii generale şi 

-  a doua prin enumerarea actelor administrative ce pot fi atacate.  
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 Victor Onişor – op. Cit., pag. 265; 
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După regula enumerării actele administrative, sunt înşirate caz cu caz, cu 

indicarea normei juridice în care este prevăzut actul administrativ. Conform 

procedeului regulii generale, cazurile deferite contenciosului administrativ sunt 

prevăzute printr-o normă generală, care subsumează toate dispoziţiile şi actele 

administrative, care pot fi supuse judecăţii contenciosului. 

Metoda specificaţiei are dezavantajul de a nu fi completă, astfel un 

contencios administrativ întemeiat pe această metodă, poate fi considerat un 

contencios excepţional. Cu mult mai aproape de ideal este metoda regulii 

generale. Diferitele legislaţii ale statelor lumii aplică ambele metode.24 

La aceste probleme legislaţiile statelor au dat diferite soluţii: unele 

legislaţii admit calea de atac în contencios în contra unui act administrativ, făcut 

de organul administrativ în primă instanţă, altele prevăd îndeplinirea mai întâi a 

căilor prealabile de atac în ierarhia administrativă iar la contencios să se recurgă 

numai în contra hotărârii aduse pe cale administrativă în ultim fază. Unele admit 

căi de atac şi în ierarhia administrativă şi la contencios. 

 

 

SECŢIUNEA 2 - BAZELE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 

 

1. Baza de referinţă a controlului judecătoresc în contencios 

administrativ 
 

Contenciosul administrativ, ca orice activitate social-umană, presupune o 

organizare şi o raportare a sa la anumite coordonate sau principii.  

Astfel, prin baza de referinţă a controlului judecătoresc se înţelege temeiul 

acestui control, elementele la care acesta se raportează şi fără de care nu ar exista. 

Baza de referinţă determină dimensiunile şi modul de manifestare a 

contenciosului administrativ şi aici regăsim concret pe cine controlăm, care sunt 

mijloacele de care dispunem pentru a face această activitate şi baza legală la care 

ne raportăm. 

Baza de referinţă a controlului judecătoresc are în componenţă următoarele 

elemente: 

– persoanele angrenate in relaţiile pe care le implică activitatea de 

organizare a executării şi de executare a legii sau subiectele de drept controlate; 

– mijloacele materiale şi financiare folosite de organele administraţiei 

publice în realizarea sarcinilor pe care le au; 

– competenţa conferită de lege pentru realizarea activităţilor proprii 

administraţiei publice.  

Din prezentarea elementelor de mai sus rezultă că, dacă obiectul 

controlului judecătoresc îl reprezintă legalitatea activităţii administraţiei publice, 
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 Contenciosul administrativ român, aşa cum apare la momentul de faţă, a fost organizat legislativ prin folosirea 

metodei regulii generale, dar instaurându-se anumite excepţii de la această regulă. 
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baza de referinţă a acestui control ne coboară de la nivelul ideatic al principiilor 

la nivelul concretului unde ar trebui aplicate aceste principii şi urmăreşte 

dimensiunea practică a activităţii administraţiei publice.  

Judecătorul face lumină, de fapt, în raporturile juridice administrative care 

se nasc între subiecte de drept determinate, analiza lui urmăreşte dacă anumite 

activităţi administrative sunt realizate în limita competenţei stabilită de lege.   

Controlul judecătoresc este exercitat tocmai în legătură cu elementele 

componente ale bazei de referinţă, pe care le vom analiza în continuare. 

 

a) Legat de subiectele de drept, observăm că această formă de control, 

trebuie să se exercite asupra tuturor subiectelor de drept care au competenţă în 

domeniul activităţilor de organizare a executării legii. Controlul judecătoresc nu 

este efectuat exclusiv asupra organelor componente ale sistemului administraţiei 

publice, ci şi asupra altor organisme care sunt în afara administraţiei publice, dar 

desfăşoară activităţi de interes public, funcţionând în aceste situaţii ca un serviciu 

public. 

Ne exprimăm această idee deoarece administraţia publică realizează 

preponderent activitatea de organizare a executare a  legii, dar această 

activitate se realizează şi în alte cosisteme ale puterii publice, cum sunt sistemul 

puterii legiuitoare şi sistemul puterii judecătoreşti, precum şi în afara sistemului 

puterii publice, cu condiţia realizării de activităţi in sfera serviciului public.25 

 

b) Mijloacele materiale şi financiare se regăsesc în baza de referinţă a 

controlului judecătoresc, deoarece organele administraţiei publice, pentru a 

realiza competenţele pe care le au, gestionează anumite bunuri şi fonduri alocate 

exclusiv pentru aceste activităţi.  

Termenul de gestiune exprimă existenţa unui patrimoniu de care dispune 

un serviciu public administrativ, patrimoniu care cuprinde bunuri mobile sau 

imobile, căruia i se aplică, fie un regim juridic mixt - de drept administrativ şi de 

drept comun, în cazul în care acele bunuri se află în proprietatea privată a 

statului, fie numai regimul de drept administrativ, ca regim special, în cazul în 

care bunurile respective fac parte din proprietatea publică a statului. 

În exercitarea, după caz, a dreptului de proprietate şi a dreptului de 

administrare asupra bunurilor ce alcătuiesc proprietatea publică a statului, 

judeţului sau comunei, serviciile publice administrative încheie acte juridice cu 

particularii ce au ca obiect cumpărarea de produse, executarea de lucrări sau 

închirierea de servicii publice, unităţi de producţie ale regiilor autonome, bunuri 

sau terenuri. 

Actele juridice pe care le încheie serviciile publice administrative, în 

exercitarea dreptului lor de administrare a proprietăţii publice, au fost denumite 
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 Al Negoiţă – op.cit., pag. 214; 
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în literatura juridică din ţara noastră, dinaintea celui de al doilea război mondial, 

acte administrative de gestiune26. Termenul de act de gestiune a fost folosit şi de 

vechea lege a contenciosului administrativ, respectiv Legea 29/1990, care 

excepta de la controlul judecătoresc  „actele de gestiune săvârşite de stat în 

calitate de persoană juridică pentru administrarea patrimoniului său”, excepţie 

prevăzută la alineatul “d” al art. 2. 

Actuala Lege a contenciosului administrativ nr. 554/2004 asimilează 

actelor administrative, care pot fi atacate în contencios administrativ, 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 şi achiziţiile publice”27. Evident că aceste contracte, 

denumite în doctrină contracte administrative, sunt tot acte juridice pe care le 

folosesc organele administrative. Prin existenţa posibilităţii contestării lor în 

instanţă se realizează un control de legalitate a activităţilor autorităţilor 

administrative din sfera gestionării mijloacelor materiale de care dispun.   

Referitor la mijloacele financiare, acestea sunt supuse unor norme juridice 

speciale, atât în legătură cu modul lor de formare, cât şi în ceea ce priveşte 

alocarea şi cheltuirea lor. Astfel, cu titlu de exemplu, în ce priveşte mijloacele 

financiare pe care le utilizează serviciile publice administrative ce funcţionează 

conform principiului autonomiei locale, acestea îşi regăsesc exprimarea juridică 

în Legea 189/1998, care reglementează formarea, utilizarea şi controlul resurselor 

financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale.  

Controlul acestor mijloace financiare se poate face numai în legătură cu 

emiterea unor contracte de genul celor prezentate mai sus, prin care se 

contractează fonduri pentru punerea în valoare a bunurilor proprietate publică. 

  

c) Competenţa este un alt element component al bazei de referinţă, 

deoarece autorităţile administrative îşi duc la îndeplinire sarcinile numai în 

legătură cu acest element.  

Competenţa reprezintă aptitudinea sau posibilitatea pe care o au organele 

administrative de a putea acţiona pe baza şi în executarea legii. Altfel spus, prin 

competenţă se înţelege suma atribuţiilor pe care le are un subiect activ de drept 

administrativ, atribuţii ale căror limite sunt stabilite prin lege şi a căror depăşire 

atrage după sine răspunderea juridică a respectivului subiect de drept. 

Subiectele active de drept administrativ, adică organele componente ale 

administraţiei publice, nu acţionează în nume propriu, când desfăşoară activităţi 

de aplicare a actelor normative, ele numai gestionează sau folosesc o parte a 

puterii publice, în limitele stabilite tot de lege, fapt pentru care sunt obligaţi să 

respecte limitele competenţei pe care o au. 

                                                 
26

 V.I. Prisăcaru – Contenciosul administrativ român; Editura ALL, Bucureşti, 1994, pag. 121; 
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 art. 2, lit. c) din Legea 554/2004; 
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În momentul în care un organ al administraţiei publice îşi depăşeşte 

competenţa,  acest lucru atrage după sine încălcarea unor drepturi ale 

subiectelor de drept pasive (particularii) şi, pe cale de consecinţă, creează 

premisele de declanşare a controlului judecătoresc în contencios administrativ. 

Competenţa este conferită, în special, organelor administraţiei publice şi, în 

subsidiar, celorlalte subiecte de drept care folosesc în realizarea atribuţiilor lor 

puterea publică. Această folosire a puterii publice atrage după sine denumirea pe 

care o au organele administraţiei publice de autorităţi administrative. 

Competenţa autorităţilor publice îmbracă un dublu aspect: 

– competenţa reprezintă un drept pentru organul administrativ pentru a 

desfăşura activităţi de organizare a executării şi de executare în concret a legii; 

– competenţa implică, în acelaşi timp, şi o obligaţie în sarcina organu-lui 

administrativ de a face ceea ce îi impune competenţa pe care o are. 

Privind prin această prismă, putem observa că noţiunea de competenţă este 

strâns legată de activitatea de control judecătoresc, deoarece organul 

administrativ, dacă nu îşi realizează obligaţia pe care o are în virtutea 

competenţei sale, poate să răspundă juridic, ca efect al acestui control. 

Prin noţiunea de competenţă a organelor administrative se înţelege 

totalitatea posibilităţilor pe care acestea le au de a intra în raporturi de drept 

administrativ prin emiterea sau realizarea de  acte administrative, contracte 

administrative, operaţii administrative sau simple operaţii materiale. 

Activitatea administraţiei publice se realizează, în principal, prin acte 

administrative, acte care fac obiectul controlului judecătoresc iar aceste acte sunt 

supuse unor condiţii de validitate, printre acestea numărându-se şi condiţia ca cel 

care realizează un act administrativ să aibă competenţa cerută de lege. 

Competenţa unui organ de a emite acte administrative presupune dreptul şi 

obligaţia de a săvârşi acţiuni de informare, de verificare şi de decizie. 

Competenţa decizională este acea competenţă care permite şi conferă unui organ 

dreptul de a hotărî sau de a dispune prin acte de decizie în ceea ce priveşte 

rezolvarea unei anumite situaţii28. 

Dreptul de decizie este conferit conducerii organului sau unor funcţionari 

de decizie, deşi iniţierea sau formularea, executarea şi controlul deciziei pot să 

aparţină şi unor factori ne-decizionali, cum sunt organele consultative. La nivelul 

conducerii organului administrativ se adoptă un mare volum de decizii, dintre 

care unele vizează activitatea de ansamblu a autorităţii sau instituţiei 

administrative, altele raporturile cu terţii iar celelalte se referă la activitatea 

curentă. 

În unele situaţii, dreptul de decizie aparţine în exclusivitate funcţionarului 

sau organului desemnat de lege, caz în care competenţa decizională are un 

caracter exclusiv. Alteori, dreptul de decizie este încredinţat în mod direct spre 
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 52 

exercitare unor subiecte care nu dispun în mod obişnuit de o competenţă proprie 

într-un anumit domeniu. Aceste încredinţări deosebite ale legii îmbracă forma 

repartizării de atribuţii, a înlocuirii sau suplinirii, a delegării de atribuţii şi a 

încredinţărilor cu caracter special. 

Organele cu competenţă exclusivă exercită un drept propriu de decizie, iar 

organele lor ierarhic superioare nu li se pot substitui în atribuţii, având doar 

posibilitatea de îndrumare obligatorie a activităţii organelor subordonate şi 

dreptul de anulare a actelor necorespunzătoare ale acestora din urmă29. 

În doctrină se afirmă că alături de organele cu competenţă exclusivă pot 

funcţiona şi organe cu competenţă ajutătoare sau auxiliară constituite în cadrul 

sau pe lângă unele organe de stat şi având caracterul sau statutul de aparat propriu 

(departament, inspectorat etc.)30. 

Comparativ cu organele ajutătoare, autorităţile cu competenţă exclusivă 

dispun de autonomie decizională sau de independenţă operativă, exercitând 

atribuţii în nume propriu, neputând fi substituite de către alte organe, chiar 

ierarhic superioare. 

În stabilirea exactă a competenţelor decizionale în cadrul organului, un loc 

important îl ocupă regulamentele interne de organizare şi funcţionare care 

precizează sfera de probleme în legătură cu care funcţionarii publici pot primi şi 

emite dispoziţii obligatorii. 

În cazul funcţionarilor administrativi a căror învestitură legală a fost în 

competenţă, atipică, chiar viciată, numiţi funcţionari de fapt, actele lor sunt, în 

principiu, acte fără valoare juridică. 

În situaţia actelor decizionale, cum sunt cele de autorizare, de sancţionare 

etc., nu se pot produce efecte juridice valabile, deoarece autorul lor nu dispune de 

competenţa legală de emitere, iar voinţa sa este lipsită de semnificaţia juridică pe 

care legea o acordă voinţei celor aflaţi în deplină legalitate.  

În schimb, în cazul unor operaţiuni tehnico-materiale cum sunt cele de 

constatare în materia actelor de stare civilă, a autentificării şi, în general în 

materia actelor constatatoare – unde iregularitatea investirii este irelevantă pentru 

terţii participanţi în raport juridic, aceştia neputând cunoaşte lipsa condiţiilor 

legale în exercitarea competenţei de către funcţionar - respectivele acte vor trebui 

considerate ca operaţiuni valabile. Valabilitatea actelor constatatoare este 

determinată de rolul funcţionarului a cărui activitate se reduce la o simplă 

operaţiune de constatare şi de înregistrare a voinţei părţilor din actul juridic ori a 

faptului produs. Astfel, în baza principiului aparenţei de drept, aceste acte sunt 

valabile cu condiţia ca întocmirea lor să se fi făcut cu respectarea formelor cerute 

de lege iar beneficiarul lor să fi fost în drept a le obţine. 

O altă formă de încredinţare a competenţei este competenţa delegată. Ea 

constituie încredinţarea unor atribuţii care revin în mod obişnuit unui funcţionar 
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şi căruia legea îi permite să şi le încredinţeze unui subordonat ierarhic. Spre 

deosebire de celelalte cazuri, la delegare operează transmiterea către o singură 

persoană a unei părţi din atribuţii şi nu a tuturor ca în ipoteza înlocuirii sau a 

suplinirii. 

Instituirea delegării trebuie să ţină seama de mai multe elemente precum: 

scopul, obiectul, forma, modul şi condiţiile de delegare. 

De asemenea, exercitarea delegării încredinţate presupune respectarea unor 

condiţii recomandate de ştiinţa administraţiei:  

- respectarea sferei de atribuţii delegate, în sensul neintervenţiei 

funcţionarului ierarhic superior;  

- persoana care şi-a delegat atribuţiile are obligaţia să menţină delegarea în 

limitele noilor competenţe;  

- controlul asupra activităţii delegate. 

În fine, încetarea delegării se efectuează după aceeaşi procedură prin care 

ea a fost instituită. 

Competenţa este o categorie juridică deosebită de capacitatea juridică 

civilă. Capacitatea juridică civilă conferă persoanei aptitudinea de a-şi exercita 

drepturile sau de a folosi aceste drepturi încheind, personal sau prin alte persoane, 

acte juridice. 

Capacitatea juridică civilă este legată de personalitatea individului, fiind 

determinată de anumite criterii obiective, potrivit cărora individul poate să 

aprecieze în mod conştient însemnătatea şi urmările acţiunilor sale. 

Individul înzestrat cu o asemenea capacitate juridică devine o persoană 

fizică aptă de a intra în raporturi juridice, putând să facă orice act juridic. În cazul 

în care nu poate face acte juridice, legea trebuie să prevadă în mod expres acest 

lucru. În aceste cazuri, persoana este incapabilă de a face acte juridice valabile. 

Intervenind în acest fel, legea ocroteşte pe cel incapabil să facă acte 

juridice prin care i-ar fi vătămate drepturile sau interesele sale legale. De 

asemenea în acest fel sunt ocrotiţi şi terţii angajaţi în astfel de raporturi juridice. 

Consecinţele juridice ale nesocotirii unor astfel de interdicţii juridice se reduc la 

sfera drepturilor şi obligaţiilor subiectelor angajate în respectivele raporturi 

juridice.  

Actele juridice încheiate în aceste condiţii sunt lovite de nulitatea relativă, 

care poate fi invocată de cei interesaţi şi care poate fi mai uşor acoperită.  

În materia competenţei lucrurile stau altfel, după cum vom vedea în 

continuare. Mai întâi, competenţa relevă organizarea unei anumite activităţi la 

care participă o pluralitate de persoane. Calitatea juridică pe care o conferă 

competenţa subiectelor de drept participante la raporturile juridice, are la bază o 

anumită organizare. Activitatea desfăşurată de subiectele învestite cu o anumită 

competenţă, oferă acestor subiecte o calitate oficială, pe care o desfăşoară în 

principiu din oficiu, datorită naturii şi menirii formei de organizare în cadrul 

căreia îşi exercită competenţa. Aceasta este calitatea cu totul specială a 
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subiectelor active participante în raporturile de drept administrativ, în calitatea lor 

de organizatori şi executori ai legii.  

Astfel, în competenţă se exprimă juridic conţinutul activităţii desfăşurate 

de subiectele de drept din punct de vedere material, teritorial şi temporal. 

Competenţa este o categorie de bază a dreptului administrativ, în jurul acestei 

categorii juridice construindu-se întreg dreptul administrativ31. 

Concluzia pe care o putem trage, în urma analizei făcute, este aceea că 

baza de referinţă a controlului judecătoresc în contencios administrativ, reiese 

din noţiunea de regim juridic administrativ.  

 

 

 

SECŢIUNEA 3 - OBIECTUL CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 

 

1. Sfera obiectului controlului judecătoresc cu privire la activitatea de 

organizare a executării legii 

 

Dacă anterior am prezentat coordonatele la care se raportează controlul 

judecătoresc al activităţii administraţiei publice în contencios administrativ, aici 

vom analiza  care este obiectul acestui control. 

Controlul judecătoresc asupra activităţii de organizare a executării legii 

este particularizat faţă de celelalte tipuri de control prin obiectul său. Astfel, dacă 

în cazul controlul administrativ, celui politic şi social, obiectul controlului are în 

vedere toate aspectele activităţii de organizare a executării legii, cel judecătoresc 

are ca obiect numai rezolvarea litigiilor deduse spre judecare instanţelor de 

contencios administrativ.  

Aceste litigii rezultă din acte juridice şi din alte mijloace juridice de 

organizare a executării legii, cum sunt operaţiunile administrative sau simple 

fapte materiale, toate fiind specifice obiectului controlului judecătoresc, prin 

situaţia litigioasă pe care o creează32. Altfel spus, obiectul controlului 

judecătoresc este format de totalitatea litigiilor care apar în legătură cu activitatea 

de organizare a executării legii şi de executare în concret a acesteia, până la fapta 

materială, litigii care se pot naşte fie între administraţie şi cei administraţi sau 

particulari, fie între administraţia publică şi organe care compun  această 

administraţie. 

Legat de prima categorie de litigii ne putem da seama că particularii pot 

face obiectul abuzurilor din partea organelor administraţiei publice, dacă acestea 

nu sunt controlate.  

La prima vedere suntem tentaţi să credem că aceste abuzuri nu pot avea loc 

şi faţă de proprii angajaţi ai administraţiei publice.  Lucrurile nu stau chiar aşa 
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 Alexandru Negoiţă – op.cit.; pag. 43; 
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 Alexandru Negoiţă – op. Cit., pag. 215; 
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deoarece, datorită specificului raporturilor administrative, care în cea mai mare 

parte a lor sunt de subordonare ierarhică, organele ierarhic superioare pot avea 

tendinţa de a acţiona de aşa natură încât să aducă atingere drepturilor personalului 

subordonat. Această lezare poate îmbrăca diverse forme, ca de exemplu: lezarea 

unor drepturi ce ţin de profesie, cum ar fi: refuzul organului ierarhic superior de 

a-i da posibilitatea funcţionarului ce se află în subordinea lui de a urma cursuri de 

pregătire; lezarea demnităţii prin sancţionarea organului ierarhic inferior fără 

existenţa unor elemente obiective care să determine acest lucru, etc. 

 

 

2. Legătura dintre obiectul controlului judecătoresc cu privire la 

organizarea executării legii şi obiectul acţiunii în contencios 

administrativ 
 

Raţiunea de a exista a controlului judecătoresc asupra activităţii de 

organizare a executării legii este aceea de a asigura respectarea principiului 

legalităţii în cadrul acestei activităţi, dar motorul acestei forme de control îl 

constituie introducerea acţiunii în contencios administrativ.  

În acest sens, obiectul acţiunii în contencios administrativ, conform Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, îl constituie anularea actului 

administrativ, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi 

repararea pagubei produse prin respectivul act. 

Acest control reprezintă o modalitate de supraveghere a respectării legii în 

cadrul activităţii administraţiei publice, contenciosul administrativ re-prezintă 

mijlocul prin care se sting litigiile juridice de care am vorbit mai sus, având ca 

finalitate repunerea celui vătămat în drepturile sale.  

Dacă obiectul controlului îl reprezintă legalitatea activităţii administraţiei 

publice, desfăşurată în principal prin acte administrative, obiectul contenciosului 

îl reprezintă anularea actului administrativ, recunoaşterea dreptu-lui pretins şi 

repararea pagubei cauzate de actul ilegal, ambele având ca ţintă respectivul act 

administrativ ilegal. De aici rezultă legătura dintre obiectul controlului 

judecătoresc şi obiectul acţiunii în contencios. 

De fapt după cum reiese de mai sus contenciosul administrativ poate fi 

privit dintr-o dublă perspectivă: 

- din punctul de vedere al statului, reprezintă un control de legalitate a 

activităţii autorităţilor publice; 

- din punctul de vedere a celui lezat în drepturile sale, reprezintă o 

modalitate de anulare a actului administrativ ilegal şi de recuperare a 

prejudiciului. 

Privind lucrurile din punctul de vedere al interesului, în ce priveşte statul, 

acesta are interesul de controla respectarea legii în activitatea administraţiei 

publice şi o face şi prin intermediul puterii judecătoreşti, iar particularul are 
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interesul de a-i fi respectate drepturile în momentul în care intră în contact cu 

organele care fac parte din administraţia publică. De aici rezultă că dacă statul 

reuşeşte să creeze o putere judecătorească caracterizată prin echidistanţă şi 

profesionalism, rezultatul va fi o administraţie publică, nu neapărat eficientă, 

pentru că eficienţa este dată de mult mai mulţi factori, dar care va pune pe primul 

plan respectarea legii. 

 

3. Operaţiunea de conformitate în controlul efectuat de instanţele 

judecătoreşti asupra activităţii de organizare a executării legii 
 

Prin operaţiunea de conformitate, autorul controlului verifică dacă obiectul 

controlului satisface sau nu exigenţele impuse de baza de referinţă a controlului. 

Concret în cazul litigiilor deduse judecăţii judecătorul, ca autor a controlului, va 

trebui să verifice dacă subiectul care organizează executarea legii (de exemplu un 

funcţionar al din cadrul administraţiei publice ) a respectat sau nu prescripţiile 

legale şi drepturile subiectelor pasive (particulari) care participă la această 

activitate şi să tragă, cu acest prilej, concluziile referitoare la soluţionarea 

litigiului printr-o hotărâre judecătorească. 

Această operaţiune presupune pentru buna sa desfăşurare îndeplinirea a 

două condiţii: 

– cunoaşterea temeinică a conţinutului bazei de referinţă a controlului, 

respectiv cunoaşterea particularităţilor de organizare a executării legii şi 

exigenţele juridice pe care le presupune această activitate. Pentru a fi îndeplinită 

această condiţie, judecătorul trebuie să aibă o solidă pregătire juridică şi să 

cunoască fenomenul administrativ în toată complexitatea lui; 

– trebuie să se realizeze o independenţă a judecătorului faţă de sistemul 

administraţiei publice, respectiv faţă de subiectele în litigiu. Această 

independenţă, după cum vom vedea, se realizează în sistemul nostru de 

contencios administrativ prin apartenenţa judecătorului la puterea judecătorească. 

Acest lucru nu se realizează în cazul jurisdicţiilor administrative. 

 

 

 

SECŢIUNEA 4. EVOLUŢIA ISTORICĂ A CONTENCIOSULUI 

ADMINISTRATIV ÎN ROMÂNIA 

 

În această secţiune ne-am propus să analizăm, din perspectivă istorică, cum 

au fost excluse de la controlul judecătoresc în contencios administrativ anumite 

categorii de acte administrative, în diferite acte normative, de la înfiinţarea 

contenciosului administrativ şi până în prezent. Această analiză o vom face pe 

perioadele istorice cele mai importante pentru această materie, tocmai pentru a 

urmări evoluţia concepţiilor doctrinare legate de această problematică. 
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1. Contenciosul administrativ în perioada 1864 – 1866 

 

Momentul apariţiei contenciosului administrativ în România este legat de  

Legea din 11 februarie 1864 care a avut menirea înfiinţării Consiliului de Stat, 

organism care avea şi atribuţii contencioase, aflat din punct de vedere organic pe 

lângă puterea executivă. 

Funcţia primordială pe care o avea Consiliul de Stat era aceea de a pregăti 

proiectele de legi pe care Guvernul trebuia să le prezinte Adunării Elective. El 

avea şi atribuţii contencioase date prin lege în materie administrativă. 

Trebuie să menţionăm încă de la început că această lege reprezintă 

momentul de debut al controlului judecătoresc asupra activităţii administraţiei 

publice, chiar dacă nu ne aflăm încă în faţa unui contencios administrativ 

veritabil ci, după cum vom vedea, vorbi, aici de un contencios pentru exces de 

putere.  

Ca orice activitate aflată la început nu era foarte bine creionată, dar vom 

prezenta câteva reglementări esenţiale, pentru a vedea natura acestui contencios. 

În această perioadă, contenciosul administrativ se realiza de către Consiliul 

de Stat care, după cum rezultă din art.1 din Legea din 11 februarie 1864 

"Consiliul de Stat se află pus lângă puterea executivă, pentru a prepara proiectele 

de legi pe care guvernul va avea să le prezinte Adunării Elective şi regulamentele 

administrative, relative la punerea în lucrare a legilor. În alin. (2) al aceluiaşi 

articol se prevede că el exercită şi atribuţii contencioase, care i se dau de legi în 

materie administrativă şi are atribuţii legislative"33.  

Consiliul de Stat avea trei categorii de atribuţii : 

- în materie legislativă; 

- administrativă; 

- de contencios administrativ. 

Atribuţiile de contencios administrativ ale Consiliului de Stat se exercitau 

după cum rezultă din art. 51: 

- în contra hotărârilor miniştrilor, date cu exces de putere sau cu călcarea 

legilor şi regulamentelor în fiinţă; 

- în contra hotărârilor şi actelor de executare ale prefecţilor sau altor agenţi 

administrativi, date cu călcarea de legi sau regulamente ; 

- în contra hotărârilor comisiilor de lucrări publice, precum şi în toate 

cazurile de natură contencioasă administrativă ce i se vor atribui printr-o lege. 

De asemenea el era competent să soluţioneze şi alte cauze; în acest sens 

art. 26 prevedea că: „reclamaţiile ridicate de particulari pentru apărarea 

intereselor lor în cazurile anume determinate de legi, se pot adresa direct 

Consiliului de Stat, dacă acei particulari au reclamat înainte la ministerul 

                                                 
33

 Legea pentru înfiinţarea Consiliului de Stat din 11 februarie 1864, art.1; 
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respectiv şi nu au dobândit îndestulare, în timp de 15 zile, cel mult, de la data 

reclamaţiei". Din Legea pentru înfiinţarea Consiliului de Stat rezultă că ea 

cuprindea norme care reglementau: procedura prealabilă, repararea daunelor şi 

înlăturarea actelor ilegale. 

Cu privire la repararea pagubelor prin acte administrative ilegale, art. 33 

prevedea că în materie contencioasă atunci când se atinge interesul unui 

particular sau unei persoană juridice, hotărârea Consiliului de Stat nu închide 

drumul jurisdicţiei tribunalelor ordinare, decât în cazurile care anume se vor 

determina prin lege sau în cazurile în care părţile vor da în scris că sunt 

mulţumite de hotărârea Consiliului. 

Potrivit art. 54, „hotărârea Consiliului de Stat, în materie contencioasă, se 

citeşte în public, se transcrie într-un registru special şi se vor înainta 

ministerului respectiv” iar, potrivit art. 55, „hotărârea este definitivă iar, dacă se 

dă cu mulţumirea părţilor conform cu cele prevăzute în art. 34, se va exercita 

prin ministerul respectiv, sau direct, prin decret domnesc vor anula sau modifica, 

după caz, Hotărârile Consiliului de Stat, actul administrativ atacat în contencios 

administrativ”. 

În art. 34 era reglementată calea revizuirii hotărârilor definitive pronunţate 

de Consiliul de Stat, asupra unei hotărâri definitive. Partea nemulţumită în 

materie contencioasă putea cere în termen de 3 luni de la comunicarea hotărârii 

sau încheierii, revizuirea acelei hotărâri sau încheieri şi în următoarele cazuri : 

- când hotărârea este efectul unei erori de fapt care rezultă din actele sau 

documentele care s-au prezentat ; 

- când în urma pronunţării hotărârii s-au descoperit documente noi care pot 

să schimbe starea chestiunii ; 

- când hotărârea s-a dat cu călcarea formelor cerute de legi şi regulamente. 

În afară de soluţionarea conflictelor juridice de natura contenciosului 

administrativ, reglementat de art. 26 şi art. 51 din Legea pentru înfiinţarea 

Consiliului de Stat, potrivit art.52 din aceeaşi lege, particularii se puteau adresa 

direct Consiliului de Stat spre a cere interpretarea unui decret, ordonanţe sau 

regulament, date în materie administrativă. Dacă însă cererea se referea la unul 

sau mai multe puncte din acel decret, regulament sau ordonanţă prin care s-ar fi 

putut aduce atingere drepturilor altor particulari şi dacă acea cerere nu era relativă 

la o hotărâre a Consiliului de Stat dată în materie contencioasă şi sancţionată 

odată de domn. Guvernul putea cere asemenea interpretări dacă s-ar fi aflat în 

conflicte de interese cu particularii. 

Din analiza acestor reglementări observăm că atribuţiile contencioase ale 

Consiliului de Stat erau generale, neexcluzându-se posibilitatea folosirii şi căilor 

deschise de instanţele de drept comun. Mai mult, nu s-a pus problema exceptării 

unor categorii de acte administrative de la acest control datorită faptului că, aşa 

cum arăta Prof. Rarincescu, “în această fază, Consiliul de Stat exercita o justiţie 
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reţinută, cum de altfel exercita în acea vreme şi Consiliul de Stat francez care 

servise în mare parte ca model legiuitorului român"34.  

 

 

2. Contenciosul administrativ în perioada 1866 - 1905 

 

A doua perioadă a contenciosului administrativ român, cuprinsă între anii 

1866-1905, este caracterizată de învestirea tribunalelor de drept comun, după 

modelul anglo-saxon, abandonându-se sistemul Consiliului de Stat introdus de 

Alexandru Ioan Cuza. 

Consiliul de Stat a fost desfiinţat prin Legea pentru împărţirea diferitelor 

atribuţii ale Consiliului de Stat din 12 iulie 1866. Această lege a fost votată în 

temeiul art.131 din Constituţia din anul 1866, potrivit căruia: "Consiliul de Stat 

va înceta a exista îndată ce se va vota legea menită a prevedea autoritatea 

chemată a înlocui atribuţiile sale". 

Dintre atribuţiile Consiliului de Stat care au fost împărţite ne interesează 

numai cele de contencios administrativ. Acestea au fost împărţite după caz, între 

curţile de apel şi instanţele judecătoreşti de drept comun. Astfel, potrivit art. 7 din 

Legea din 12 iulie 1866, toate cauzele deferite Consiliului de Stat, ca instanţă 

superioară a consiliilor judeţene sau a comitetelor permanente, se vor judeca de 

către curţile de apel respective, cu recurs în casaţie pentru cauza de incompetenţă  

şi de exces de putere iar, conform art. 8, celelalte afaceri de natură contencioasă, 

pe care Consiliul de Stat le judecă sau pe temeiul legii sale constitutive sau în 

temeiul unei legi speciale, se vor judeca de către instanţele de judecată după 

legile ordinare. 

Caracterizând această perioadă, cu prilejul motivării unei decizii, instanţa 

supremă a arătat că particularul nu putea cere decât despăgubiri pe calea dreptului 

comun actul administrativ continuând să-şi producă efectele. 

În această perioadă, după cum menţiona profesorul Rarincescu în temeiul 

excepţiei de ilegalitate, instanţele judecătoreşti verificau legalitatea unor acte 

administrative şi, dacă le apreciau că sunt ilegale, la pronunţarea soluţiei nu 

ţineau seama de cuprinsul acestora. Această practică a instanţelor judecătoreşti se 

baza pe dispoziţiile cuprinse în art. 385 alin. (9) din Codul Penal Român, potrivit 

cărora "se vor pedepsi cu amendă acei care vor călca regulamentele făcute după 

lege".35   

În numeroase acte normative era prevăzut dreptul instanţelor judecătoreşti 

de a verifica pe calea apelului sau a recursului în casaţie, legalitatea unor acte 

administrative. În lipsa unor texte de lege competenţa instanţelor s-a format pe 
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 C.G. Rarincescu – op. Cit., pag. 76; 
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 C.G. Rarincescu – op. Cit., pag. 80; 
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calea jurisprudenţei, din interpretarea principiilor generale, precum şi a unor texte 

în legătură indirectă cu contenciosul administrativ.  

Această perioadă, după cum se observă, nu a creat un contencios 

administrativ în sensul propriu al cuvântului, rolul instanţelor ordinare nefiind 

decât acela de a stabili dacă actul administrativ este ilegal sau nu şi de acest lucru 

legea lega desdăunarea celui păgubit. Mai mult, nici nu existau norme speciale 

administrative care să stabilească ce acte administrative pot fi atacate şi care nu, 

de aceea nici nu s-a pus problema apariţiei unor excepţii le la această formă de 

control. 

 

3. Contenciosul administrativ în perioada 1905 – 1923 

 

Pentru această perioadă istorică, datorită multiplelor modificări legislative, 

vom face o analiză a fiecărui act normativ în parte, deoarece de acum încep să 

apară germenii adevăratului contencios administrativ. 

 

1.3. Legea din 1 iulie 1905 pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie 

 

Prima reformă a contenciosului administrativ cerută cu multă insistenţă, 

atât de cercurile juridice, cât şi de unele cercuri politice, a fost înfăptuită în anul 

1905, când la conducerea Statului s-a aflat partidul conservator. 

Prin Legea din 1905 pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Casaţiune şi 

Justiţie, s-a realizat cea mai clară reglementare a contenciosului administrativ 

prin reorganizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Sistemul introdus prin 

această lege se caracterizează prin două trăsături esenţiale: 

- se acorda dreptul particularilor să atace pe calea unui recurs principal 

şi direct actele administrative ilegale şi să ceară instanţelor judecătoreşti să 

pronunţe anularea lor ; 

- pentru judecarea acestui recurs în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie, ca 

instanţă obişnuită, se înfiinţa o a treia secţiune, Secţiunea Contencios 

Administrativ. 

Este de menţionat faptul că „această curte nu a avut o competenţă generală, 

ci una redusă şi limitată la materiile riguros precizate în norma respectivă”36. 

Prin legea menţionată, Secţiunea a III-a a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

a devenit competentă să judece recursurile în contra unor categorii de acte 

administrative sau chiar de jurisdicţie. 

Secţiunea a III-a judeca recursurile în contra hotărârilor date în materie 

comercială. Tot ea judeca recursurile conform Constituţiei din iulie 1866 

prevăzute în art. 131: 
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 Legea pentru împărţirea diferitelor atribuţii ale Consiliului de Stat din 9 iulie 1866 promulgată la 12 iulie 1866, 

art. 1,7,8; 
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- în contra deciziilor Curţii de Conturi ; 

- în contra deciziilor date în materie de expropriere pentru cauza de utilitate 

publică ; 

- în contra deciziilor date în materie de pensiune ; 

- în contra deciziilor comisiilor de apel şi hotărârilor judecătoreşti în 

materie administrativă sau fiscală precum şi în materie de contravenţiune la legile 

fiscale, la legile monopolului statului şi legea de urmărire, ori de câte ori prin legi 

speciale era deschisă calea recursului ; 

- în contra deciziilor date de consiliile judeţene sau comunale în cazul când 

se cerea înscrierea în bugetul comunei sau a judeţului a unei datorii certe, lichide 

şi exigibile, recunoscută în mod legal sau constatată prin titlu executoriu ; 

- în contra deciziilor Curţii de Apel în cazurile prevăzute de art.10 din 

Legea numelui ; 

- în contra regulamentelor şi ordonanţelor făcute cu călcarea legii de 

puterea centrală, judeţeană, comunală sau de alte autorităţi publice în afară de 

actele de guvernământ; 

- recursurile funcţionarilor numiţi în mod legal, care ar fi înlocuiţi, numiţi 

sau puşi în retragere în contra legii; 

- în contra deciziilor şi a ordonanţelor prefecţilor, primarilor şi a altor 

autorităţi publice prin care s-ar fi violat un drept patrimonial, precum şi în contra 

refuzului acestor autorităţi de a rezolva o cerere relativă la un asemenea drept. 

Deşi aparent largă această competenţă, ea era însă limitată la un număr de 

6 acte administrative de autoritate, cum ar fi : 

- ordonanţele date în conformitate cu art.153 din Legea sanitară, art. 96 şi 

art. 98 din Legea pentru organizarea comunelor urbane; 

- deciziile date de prefect şi de primarii comunelor urbane, de inspectoratul 

comunal, încheierile consiliului de igienă, în cazurile prevăzute de art. 143 şi 147 

din Legea sanitară; 

- deciziile date de consiliile judeţene sau comunale, de prefecţi, primari, 

delegaţii judeţene sau alte autorităţi administrative prin care se respingea sau se 

admitea numai în parte o cerere făcută de un particular în cazurile prevăzute de 

art. 59 şi art. 96 din Legea pentru organizarea comunelor urbane; 

- deciziile Camerelor de Comerţ şi Industrie în cazurile prevăzute de art.10, 

52 şi 60 din Legea meseriilor din 1902; 

- deciziile ministrului de domenii, date potrivit art.7 şi 16 din codul silvic; 

- deciziile autorităţilor administrative prin care s-ar fi retras unui industriaş 

avantajele ce-i fuseseră acordate potrivit legii pentru încurajarea industriei 

naţionale. 

În art. 34, punct 7 din aceeaşi lege se mai instituia încă o eliminare pentru 

care în articolul menţionat se prevedea că: "cererile în casaţie în cazurile 

enumerate în art. 4 şi date în competenţa secţiunii a III-a nu vor fi primite decât 

pentru motivul de exces de putere, incompetenţă, denaturare a actelor şi violare a 
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legii sau a unui regulament şi numai în cazul în care numai printr-unul din actele 

enumerate din acel articol s-ar viola un drept al recurentului”37. 

În alineatul ultim al art. 62., este reglementată răspunderea funcţionarilor 

publici pentru nerespectarea hotărârilor pronunţate de Secţiunea a III-a, în 

cauzele de contencios administrativ, în sensul că administratorii care, după o 

nouă cerere a părţii interesate, nu vor ţine seama de decizia Curţii de Casaţie, vor 

fi ei personal răspunzători cu daunele către parte vătămată. 

Din succinta prezentare a prevederilor relative la contenciosul 

administrativ cuprinse în Legea pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie din 1 iulie 1905, rezultă că pe lângă faptul că acest contencios 

administrativ avea în vedere un număr relativ unic de categorii de acte 

administrative de autoritate, el era numai un contencios administrativ în anulare, 

în acest sens, în art. 6 se prevedea că: "actul administrativ casat se socoteşte ca şi 

cum nu ar fi fost şi nu mai are nici o putere". 

După cum observăm, legiuitorul momentului stabilea o listă limitativă de 

acte de autoritate care puteau fi atacate rezultând de aici că celelalte acte nu 

puteau fi atacate în contencios. Exista o limitare extrem de mare a dreptului celui 

vătămat de a se apăra împotriva unui act administrativ ilegal. 

Un alt neajuns al Legii din 1 iulie 1905 este acela că nu instituia un 

contencios de plină jurisdicţie, ci unul în anulare.  

 

2.3. Legea din 25 martie 1910 

 

Prin Legea Curţii de Casaţie şi Justiţie din 25 martie 1910, cunoscută şi 

sub denumirea de Legea Toma Stelian, sistemul de contencios administrativ 

instituit prin legea din 1905 a fost desfiinţat iar cauzele de această natură se 

soluţionau de către tribunalele judeţene. Art. 74 prevedea că: "pricinile dintre 

particulari şi stat, judeţe şi comune sau alte autorităţi publice pentru vătămarea 

drepturilor particularilor din acte administrative de autoritate, venite înaintea 

instanţelor judecătoreşti conform principiilor generale ale dreptului, se vor 

judeca de urgenţă şi cu precădere asupra tuturor celorlalte afaceri "38. 

În art. 75 din Lege erau cuprinse norme care reglementau modul de 

execuţie a creanţelor particularilor de către autorităţile administrative obligate la 

plată. 

Caracterizând contenciosul administrativ reglementat prin această lege, 

profesorul C. Rarincescu arăta că, deşi contenciosul din 1905 fusese desfiinţat, 

totuşi ideea lui de bază îşi făcuse drum în conştiinţa generală juridică şi că, 

datorită acestei conştiinţe juridice, tribunalele noastre au dat o interpretare largă 

prin art. 74 din Legea din 1910, care „deferea pricinile de contencios 
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 C. G. Rarincescu – op. cit, pag. 93; 
38

 C.G. Rarincescu – ibidem; 
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administrativ judecăţii acestor tribunale, conform principiilor generale ale 

dreptului’’.39 

Motivele, cel puţin aparente, ale revenirii la judecarea litigiilor dintre 

administraţie şi particulari la instanţele ordinare, au fost motivate pe 

considerentul că Legea din 1905, deoarece a dat dreptul unui organ al puterii 

judecătoreşti, cum era Curtea de Casaţie, de a anula actele administrative, aducea 

o atingere a principiului constituţional al separaţiei puterilor în stat, după cum se 

constată în expunerea de motive a legii. 

În fond se poate să fi intervenit şi motive de ostilitate a oamenilor politici 

ai timpului care nu se împăcau cu ideea ca actele administrative şi, îndeosebi, ale 

miniştrilor să fie cenzurate de vreo instanţă judecătorească. 

 

3.3. Legea din 17 februarie 1912 pentru reorganizarea Curţii de Casaţie 

 

Competenţa stabilită prin Legea Curţii de Casaţie şi Justiţie din 1910 nu a 

durat decât doi ani pentru că, prin Legea de reorganizare a Curţii de Casaţie şi 

Justiţie din 17 februarie 1912 denumită şi Legea Cantacuzino, cauzele de 

contencios administrativ au fost atribuite din nou Secţiunii a III-a.  

În acest sens, art. 5 prevedea că această secţiune judeca "recursurile 

acelora care s-ar pretinde vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ 

de autoritate făcut cu călcarea legii şi recursurile în contra refuzului 

autorităţilor administrative de a rezolva o cerere relativă la un asemenea drept". 

Subliniem faptul că pentru prima oară în legislaţia noastră apare categoria de acte 

administrative de autoritate. 

Secţiunea a III-a a Curţii de Casaţie şi Justiţie era competentă să judece şi 

recursurile militarilor împotriva actelor autorităţilor militare superioare, însă 

numai în privinţa decretelor de punere în retragere sau pentru cuantumul pensiei. 

De aici rezultă o limitare a accesului la acţiunea în contencios 

administrativ. 

Acestei secţiuni i se mai dă competenţa să judece recursurile în contra 

judeţelor şi comunelor de a înscrie în bugetele lor o datorie constatată prin titlu 

executor. Pentru a obţine modificarea unui buget comunal sau judeţean, pentru 

exerciţiul anului financiar imediat următor, cererea de recurs trebuia introdusă cel 

mai târziu până la data de 1 februarie a anului aflat în curs. 

Prin Lege „era reglementat dreptul părţii vătămate de a se adresa şi 

organului ierarhic superior celui ce a adoptat sau emis actul administrativ de 

autoritate vătămător”40. 

Articolul 31 alin. (2) prevedea că recursul pe cale contencioasă înaintat 

Curţii de Casaţie se putea face, fie înainte, fie după exercitarea recursului 
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 Legea sanitară din 3 aprilie 1985, art. 153. Legea organizării comunelor urbane din 31 iulie 1884. 
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 C.G. Rarincescu – ibidem; 
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ierarhic, iar potrivit alineatului ultim, recursul în casaţie nu împiedica autorităţile 

administrative superioare de a statua asupra apelurilor şi recursurilor în cazurile 

date prin lege în competenţa lor. 

Observăm că prin Legea din 1905, ca şi prin cea din 1912, cererile de 

contencios administrativ se putea formula pentru motivul de exces de putere, 

incompetenţă, denaturare a actelor, violare a legii sau a unui regulament şi greşita 

apreciere a faptelor şi numai în cazul când prin unul din actele enumerate prin 

acel articol. 

Potrivit art. 63 Curtea de Casaţie, Secţiunea a III-a, admiţând recursul în 

contra unui act administrativ de autoritate, nu anula acest act, dar  arăta că actul 

este ilegal pentru recurent şi invita autoritatea administrativă să facă cererea, să 

desfiinţeze sau să modifice actul. 

Decizia curţii se comunica autorităţilor administrative pârâte şi li se arata 

că actul era ilegal. Aceasta nu constituia numai o invitaţie de a restabili 

legalitatea. În text se prevedea că, dacă în curs de 30 de zile nu se dădea nici o 

urmare deciziei, curtea, după cererea recurentului, prin simpla petiţie şi fără taxe 

de recurs cita de urgenţă, în camera de consiliu, pe recurent şi pe administraţie şi 

condamna administraţia să plătească recurentului daune de cel puţin 200 de lei pe 

fiecare zi de întârziere, cu începere de la expirarea celor 30 de zile arătate mai 

sus. Aceste daune erau cu titlu definit şi nu puteau fi reduse. 

 

 

4. Contenciosul administrativ în perioada 1923 - 1948 

 

1.4. Contenciosul administrativ reglementat de Constituţia din 1923 

 

Constituţia adoptată la 29 martie 1923 a reglementat în art.99 dreptul celor 

vătămaţi printr-un decret sau o dispoziţie semnată sau contrasemnată de un 

ministru de a obţine despăgubiri în acest sens, articolul menţionat prevedea că 

"orice parte vătămată de un decret sau o dispoziţiune semnată sau 

contrasemnată de un ministru care violează un text expres al Constituţiei sau al 

unei legi, poate cere statului, în conformitate cu un drept comun, despăgubiri 

băneşti pentru prejudiciul cauzat". 

În alin. (2) al aceluiaşi articol se prevedea că "fie în cursul judecăţii, fie 

după pronunţarea hotărârii, ministrul poate fi chemat după cererea statului în 

urma votului unuia dintre corpurile legiuitoare înaintea instanţelor ordinare la 

răspunderea civilă pentru dauna pretinsă sau suferită de stat". 

În sfârşit în alin. (3) se prevedea că "actul ilegal al ministrului nu descarcă 

de răspundere solidară pe funcţionarul care a contrasemnat, decât în cazul în 

care acesta atras atenţia ministrului în scris". 

O importanţă deosebită pentru această instituţie juridică, o au prevederile 

art.107 din Constituţia din 1923 care în alin.(1) arăta că autorităţile specifice de 
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orice fel cu atribuţii de contencios administrativ nu se pot înfiinţa. Alineatul (2) 

menţiona: "contenciosul administrativ este în căderea puterii judecătoreşti 

potrivit legii speciale". 

Alineatul (3) al art.107 consacra principiul conform căruia cel vătămat într-

un drept al său printr-un act administrativ ilegal, poate cere instanţelor 

judecătoreşti recunoaşterea dreptului sau în acest sens prevedea că: "cel vătămat 

în drepturile sale fie printr-un act administrativ de autoritate, fie printr-un act de 

gestiune făcut cu încălcarea legilor şi regulamentelor fie în rea voinţă a 

autorităţilor de a rezolva cererea referitoare la un drept, poate face cererea la 

instanţele judecătoreşti pentru recunoaşterea dreptului său" 

În alin. (4) al aceluiaşi articol este determinată competenţa instanţelor de 

judecată în soluţionarea principiilor de contencios administrativ, în sensul că: 

"organele puterii judiciare, judecă dacă actul este legal, îl pot anula sau pot 

pronunţa daune civile până la data restabilirii dreptului vătămat, având şi căderea 

de a judeca şi cererea de despăgubire, fie contra autorităţilor administrative 

chemate în judecată, fie contra funcţionarului vinovat”. 

În alineatul ultim al aceluiaşi articol se prevedea că "puterea 

judecătorească nu are căderea de a judeca actele de guvernământ, precum şi 

actele de comandament cu caracter militar". Aici apare prima limitare expresă a 

exerciţiului acţiunii în contencios administrativ, stabilindu-se exact care sunt 

actele administrative care nu pot fi atacate. De explicarea acestor categorii de 

acte ne vom ocupa la punctul următor.    

După cum putem observa Constituţia României din 1923 reprezintă un 

moment de cotitură pentru realizarea unui control judecătoresc real şi eficient al 

activităţii administraţiei publice, ea stabileşte în mod expres competenţa acestui 

control în sarcina puterii judecătoreşti.  

 

 

2.4. Legea contenciosului administrativ din 23 decembrie 1925 

 

În aplicarea prevederilor constituţionale cuprinse în art.107 din Constituţia 

din 1923 citat în întregime, a fost adoptată Legea pentru contenciosul 

administrativ din 23 decembrie 1925, moment considerat în evoluţia 

contenciosului administrativ în România ca fiind începutul unei noi perioade care 

a durat până în iulie 1948. 

Potrivit art.1 din Legea contenciosului administrativ din 1925, „cine se 

pretinde vătămat în drepturile sale printr-un act administrativ de autoritate făcut 

cu călcarea legilor şi a regulamentelor sau prin rea voinţa autorităţilor 

administrative de a rezolva o cerere privitoare la un drept, se face cererea pentru 

recunoaşterea dreptului său la instanţele judecătoreşti competente”.  

În legătură cu acest articol, instanţa noastră supremă a statuat că cel care 

intentează o acţiune în contencios trebuie să dovedească că într-adevăr a fost 
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vătămat interesul prin actul administrativ pe care îl atacă, ceea ce înseamnă că, 

dacă nu face această dovadă, nu are dreptul de a intenta asemenea acţiune 

împotriva acestui act administrativ, chiar dacă acel act ar fi făcut cu încălcarea 

legii şi a regulamentelor.  

În art. 2 şi 3 erau prevăzute categoriile de acte care nu puteau fi controlate 

de instanţele de contencios administrativ şi anume : 

- actele de guvernământ şi actele de comandament cu caracter militar ; 

- actele privitoare la exercitarea tutelei administrative şi controlul ierarhic; 

- deciziile date de consiliile disciplinare şi declarate de statutul 

funcţionarilor sau alte legi definitive şi executorii ; 

- actele administrative de autoritate şi actele de gestiune ale Preşedintelui 

Senatului şi ale Preşedintelui Adunării Deputaţilor sunt supuse controlului 

exclusiv al Adunării Plenare a corpului legislativ ce prezidează Curtea de Apel 

Bucureşti soluţionând cauza în care s-a cerut anularea actului administrativ de 

autoritate a preşedintelui uneia dintre cele două camere ale Parlamentului. 

 

 

5. Desfiinţarea contenciosului administrativ în perioada 1948-1965 

 

Reglementarea controlului judecătoresc asupra legalităţii actelor 

administrative între anii 1948-1965 a fost marcată de adoptarea Decretului nr. 

128 din 1948 prin care s-a desfiinţat contenciosul administrativ. 

Această măsură a fost explicată pe baza principiul socialist al „unităţii 

puterii de stat”, considerându-se că în baza acestui principiu toate organele 

statului, inclusiv organele judecătoreşti sunt subordonate Marii Adunări 

Naţionale, ceea ce nu ar îngădui un control al organelor judecătoreşti asupra 

activităţii administraţiei organelor de stat. 

Cu o asemenea structură nu se mai putea concepe ca actele de autoritate să 

fie puse în discuţie de către particulari, iar aceştia să mai aibă dreptul să cheme 

statul în judecată, pentru ca actele lui să fie cenzurate de către o autoritate 

subordonată. 

Aşa se explică de ce, după 1945, instanţele judecătoreşti de drept comun au 

rămas numai cu dreptul de a controla legalitatea actelor administrative pe cale 

acţiunii directe numai în mod excepţional, în cazuri expres prevăzute de lege, iar 

pe calea excepţiei de ilegalitate ori de câte ori  “intenţia legiuitorului de a le 

recunoaşte această competenţă se desprinde în mod neîndoielnic din interpretarea 

legii”.41  

Din 1945 şi până la adoptarea Constituţiei din 1965, regula în legislaţia 

noastră a reprezentat-o inexistenţa unui control judecătoresc asupra actelor 

administrative pe cale acţiunii directe. 
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 T.Drăganu - Acte de drept administrativ, Bucureşti 1999 ; 
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6. Contenciosul administrativ în perioada 1965-1990 

 

În perioada 1965-1990 controlul judecătoresc asupra actelor 

administrative, a avut ca fundament art. 35 coroborat cu art.103 din Constituţia 

din 1965, precum şi Legea nr.1 din 1967. Prin art.35 din Constituţie se pretindea 

că s-a consacrat un nou drept care, alături de dreptul de petiţionare, a fost inclus 

în categoria drepturilor garanţii. 

Articolul 35 menţiona că cel lezat într-un drept al său printr-un act ilegal al 

unui organ de stat poate cere organelor competente, în condiţiile legii, anularea 

actului şi repararea pagubei. Cum un asemenea act ilegal putea fi şi un act 

administrativ, iar atacarea acestora în faţa instanţelor judecătoreşti nu se putea 

face decât dacă acestea dobândeau o competenţă specială, în art.103 din 

Constituţie se menţiona că “Tribunalele şi judecătoriile judecă cererile celor 

vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative, putând să se pronunţe în 

condiţiile legii şi asupra legalităţii acestor acte”42. Legea la care se făcea 

trimitere a fost adoptată la doi ani de la adoptarea Constituţiei, fiind Legea nr.1 

din 1967. 

Prin urmare, o primă caracteristică a controlului judecătoresc asupra 

actelor administrative din această perioadă a fost generalitatea. Astfel s-a spus că 

era un control de principiu formulându-se două concluzii : 

- „actele ce nu puteau fi atacate în faţa instanţelor judecătoreşti reprezentau 

o excepţie de la regulă şi trebuiau să fie prevăzute expres de lege; 

- ori de câte ori un litigiu referitor la legalitatea actelor administrative nu 

era dat prin lege în competenţa unor organe administrative sau obşteşti, 

soluţionarea sa era de competenţa instanţelor judecătoreşti”43. 

Pe de altă parte, acest control a mai fost caracterizat ca un control strict al 

legalităţii şi nu al oportunităţii. Se exercita numai asupra actelor administrative ce 

emanau de la organele administraţiei de stat. 

În spiritul terminologiei specifice epocii, instituţia contenciosului 

administrativ mai era calificată ca: “o garanţie juridică superioară exercitării 

depline a drepturilor cetăţeneşti”, însă în realitate era vorba de o instituţie pur 

formală, fără relevanţă practică. 

Excepţiile erau foarte numeroase, ceea ce a transformat regula în excepţie 

şi excepţia în regulă. 

Instituţia contenciosului administrativ a avut, în realitate, un rol pur 

propagandistic, fiind pur formală, fără relevanţă în apărarea drepturilor 

cetăţenilor şi contractarea abuzurilor autorităţilor administrative. Într-un stat 
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totalitar, în care nu s-a putut vorbi de statul de drept, de independenţă şi de 

inamovibilitatea judecătorilor, nici nu era de aşteptat ceva mai mult. 

Deşi în general această lege inspirată din Legea din 1925 era bine 

redactată, partea negativă a acesteia rezultă din aceea că, de regulă, cererile celor 

vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale erau respinse, pentru că 

judecătorii care soluţionau aceste conflicte juridice, erau „aleşi” de consiliile 

populare ale căror comitete executive adoptau sau emiteau actele administrative 

care vătămau drepturile celor care cereau instanţelor judecătoreşti anularea 

acestor acte.  

Faţă de această practică cei vătămaţi renunţau la introducerea unor cereri la 

instanţele judecătoreşti bazate pe această lege. Aceasta a dus la reducerea an după 

an a numărului cauzelor soluţionate de instanţele judecătoreşti de contencios 

administrativ. 

Este rolul Legii contenciosului administrativ nr.29 din 7 noiembrie 1990 de 

a face din contenciosul administrativ un mijloc efectiv de control al legalităţii 

activităţii organelor administraţiei publice, organe ale puterii executive de către 

instanţele judecătoreşti. Acest fapt este demonstrat şi de creşterea numărului 

cauzelor înregistrate la instanţele de contencios administrativ în ultimii ani de 

aplicare. 

 

 

7. Contenciosul administrativ reglementat de Legea contenciosului 

administrativ din 1990 

 

În anul 1990 este emisă Legea 29 privind contenciosul administrativ, lege 

care era întregită cu dispoziţii ale altor legi referitoare la controlul judecătoresc 

asupra legalităţii actelor administrative. 

Legea nr. 29/1990 a contenciosului administrativ a fost elaborată înainte de 

adoptarea Constituţiei din 1991 şi marchează un important pas pentru construcţia 

acestei instituţii marcante pentru statul de drept. Acest act normativ a folosit în 

parte reglementările Legii contenciosului administrativ din 1925, cu precizarea că 

stabileşte mai multe categorii de acte administrative cărora nu i se aplică, fie că 

erau supuse reglementărilor altor acte normative, fie că erau pur şi simplu 

exceptate de la controlul judecător în contencios administrativ. 

Din acest punct de vedere, Legea 29/1990 nu dădea o reglementare 

satisfăcătoare constituirii unui contencios administrativ unitar şi compact . Totuşi 

Legea 29/1990 îmbină contenciosul de anulare cu contenciosul de plină 

jurisdicţie, ceea ce duce la aplicarea raţională a principiului separaţiei puterilor în 

stat. 

Exercitând controlul judecătoresc în acţiunile în contencios administrativ 

instanţele beneficiau de o competenţă ce le permitea să înlăture eventualele 

abuzuri sau greşeli ale autorităţilor administrative. 
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SECŢIUNEA 5 -  CONDIŢIILE ACŢIUNII ÎN CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV 

 

 

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a putea fi introdusă o acţiune în 

contencios administrativ sunt următoarele: 

1) - o condiţie ce priveşte calitatea reclamantului; 

2) - prin actul administrativ să fie vătămat un drept sau un interes 

recunoscut de lege; 

3) - condiţia ca vătămarea dreptului să fie urmarea unui act administrativ 

sau a refuzului unei autorităţi administrative de a rezolva cererea referitoare la un 

drept recunoscut de lege sau în termenul prevăzut de lege.  

4) - condiţia îndeplinirii procedurii administrative prealabile ; 

5) - introducerea acţiunii în termen de 30 de zile;  

6) - actul administrativ să nu fie emis anterior intrării în vigoare a legii.  

 

Reglementările în vigoare care stabilesc aceste condiţii sunt: art. 52 din 

Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată în 200344 şi Legea 

554/2004. 

 

 

1. Calitatea reclamantului 

 

1.1. Reglementarea calităţii reclamantului în vechea Lege a contenciosului 

administrativ nr. 29/1990 

 

Calitatea cerută de vechea Lege a contenciosului administrativ nr. 29/1990 

era aceea de persoană fizică sau juridică. Folosirea de către legiuitorul din 1990 a 

acestei formule a fost o inovaţie faţă de reglementările anterioare în materie. 

Astfel, legea 1/1967, sub inspiraţia Constituţiei din 1923 şi a Legii contenciosului 

administrativ din 1925, folosea o formulă generală pentru a desemna reclamantul 

în acţiunea de contencios administrativ, adică termenul “cel vătămat”45. 

Formula generică din vechea reglementare oferea posibilitatea oricui de a 

se plânge în justiţie, indiferent de calitatea pe care o are ca subiect de drept în 

raporturile cu o autoritate administrativă. Calitatea procedurală este subînţelesă 

ca o condiţie necesară pentru folosirea acţiunii în contencios administrativ. 
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 În urma modificării şi completării prin Legea de revizuire a Constituţiei nr. 429/2003, publicată în M.Of. , 
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 art.1 din Legea contenciosului administrativ din 1925; 
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Fiind vorba de un recurs jurisdicţional46 se înţelege de la sine că 

reclamantul, pentru a putea intenta un recurs trebuia să aibă capacitatea generală 

de a putea sta în justiţie, capacitate reglementată de dispoziţiile dreptului comun, 

privitoare la capacitatea persoanelor fizice sau juridice, cum este Codul civil, 

Codul de procedură civilă, Codul comercial, etc. 

Doctrina de la acea vreme sesiza tot două categorii de persoane: persoanele 

fizice şi persoanele juridice. Legea contenciosului administrativ din 1925 

întrebuinţa o formulă largă, când declara că “oricine se pretinde vătămat în 

drepturile sale”, poate recurge la instanţele determinate de lege, înţelegând, fără 

îndoială, prin termenul oricine, toate persoanele fizice sau juridice, fără nici o 

distincţie în calitatea lor de subiecte titulare de drepturi şi îndatoriri.47 Singura 

condiţie care se cerea pentru persoanele juridice era să aibă o existenţă legală. 

Calitatea reclamantului în acţiunea de contencios administrativ, conform 

Legii 29/1990, de persoană fizică sau juridică, era determinată de situarea sa ca 

administrat, ca particular, în raportul juridic în care se află cu autoritatea 

administrativă.  

Referitor la persoanele fizice, această calitate de reclamant o puteau  avea, 

în afara particularilor, chiar şi funcţionarii acestor autorităţi administrative, atunci 

când se aducea atingere drepturilor pe care le au, prin acte administrative emise 

de autorităţile administrative cărora le aparţineau respectivii funcţionari.  

În ceea ce priveşte persoanele juridice Legea 29/1990 deschidea  

posibilitatea acţiunii în contencios administrativ pentru organele administraţiei 

publice cu situaţie autonomă în sistemul organelor administraţiei publice. În 

comparaţie Legea 1/1967, prin art. 14 alin. d, elimina categoric această 

posibilitate, arătând că nu se putea constitui ca reclamant împotriva unui act 

administrativ un organ de stat. 

Cu privire la calitatea reclamantului în acţiunea în contencios 

administrativ, potrivit Legii 29/1990, se ridica problema exercitării acestei acţiuni 

de către prefect, împotriva actelor administrative emise de organele şi judeţene 

ale administraţiei publice. În acest sens, Legea 215/2001 a administraţiei publice 

locale, prevede în art. 135(1) următoarele : “Ca urmare a exercitării controlului 

asupra legalităţii actelor adoptate sau emise de organele locale ori judeţene, 

precum şi de preşedintele consiliului judeţean, prefectul poate ataca în faţa 

instanţei de contencios administrativ aceste acte în termen de 30 de zile de la 

comunicare, dacă le consideră ilegale, după îndeplinirea procedurii prevăzute la 

art. 50 (2), cu excepţia celor de gestiune curentă…“. Procedura prevăzută la art. 

50(2) se referă la faptul că aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter 

normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 

                                                 
46

 Termenul “jurisdicţional” îl folosim aici în sensul lui propriu, adică în legătură cu o instanţă de judecată, 

aparţinând puterii judecătoreşti, şi nu în sensul de organ administrativ cu competenţă de soluţionare a plângerilor 

şi reclamaţiilor ; 
47

 Constantin G. Rarincescu – Contenciosul administrativ român, Editura Universală “Alcalay & Co”, Buc., 1937;  
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La acel moment a apărut în doctrină problema dreptului prefectului de a 

folosi acţiunea în contencios administrativ pentru a ataca actele organelor 

administraţiei publice locale. Interesa la acel moment justificarea intervenţiei 

prefectului în acţiunea în contencios administrativ, în sensul identificării calităţii 

în care acesta putea introduce acţiunea în contencios, deoarece se spunea că nu o 

poate face nici ca persoană fizică, nici ca persoană juridică.  

Discuţiile doctrinare de la acea vreme erau următoarele: 

– dacă se încerca să se explice această intervenţie a prefectului, în calitate 

de persoană fizică, raţionamentul logic nu ajuta deoarece, lui nu i se vătăma nici 

un drept, pentru că natura raporturilor juridice stabilite între el şi administraţia 

publică locală, prin funcţia pe care o ocupă, nu privesc drepturile subiective ale 

lui ca şi cetăţean, ci se limitează strict la nişte raporturi de supra-veghere a 

respectării legalităţii în activitatea organelor care compun administraţia publică 

locală; 

– ca persoană juridică, nici nu se punea problema, chiar dacă se putea 

spune că prefectul reprezintă instituţia prefecturii, ca persoană juridică, dar  

prefectura este un organ al statului, subordonat Guvernului. 

Această situaţie juridică sui generis o putem explica, şi este valabilă şi în 

ce priveşte abordarea dată de noua Lege a contenciosului administrativ 554/2004,  

prin prisma poziţiei pe care o are prefectul şi anume: 

– prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, fapt pentru care se 

subordonează acestuia şi obiectivul pe care l-a avut legiuitorul în momentul în 

care a reglementat activitatea administraţiei publice locale, pe baza principiul 

autonomiei, a fost ca puterea executivă să aibă posibilitatea să supravegheze 

totuşi modul în care se respectă legea şi la nivelul administraţiilor locale, fapt 

pentru care l-a delegat pe acesta, ca autoritate tutelară, pentru realizarea acestei 

supravegheri; 

– prefectul, după cum am amintit mai sus, exercită un control de tutelă 

administrativă asupra administraţiei publice locale, în sensul că aceasta din urmă 

nu se subordonează ierarhic acestuia, dar acesta îşi realizează funcţia de 

supraveghere a legalităţii prin intermediul justiţiei, singura posibilitate de control 

care nu afectează principiul autonomiei locale. 

În urma prezentării raporturilor juridice în care se află prefectul putem 

trage concluzia că prefectului nu i se putea da dreptul să controleze direct 

legalitatea actelor administrative emise de organele administraţiei publice locale, 

deoarece nu ar mai fi funcţionat principiul autonomiei locale şi se trecea la 

centralism, şi singura posibilitate pe care legiuitorul a avut-o a fost aceea de a 

alipi lângă subiecţii de drept generali care au calitatea de a introduce acţiune în 

contencios administrativ – persoane fizice şi persoane juridice – şi acest subiect 

de drept impropriu, respectiv prefectul, chiar dacă nu întruneşte condiţia 

vătămării unui drept personal.   
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1.2. Reglementarea calităţii reclamantului în noua Lege a contenciosului 

administrativ nr. 554/2004 

 

Noile reglementări în materia contenciosului administrativ instituite prin 

Legea 554/2004 dau o altă perspectivă contenciosului administrativ român, 

transformându-l dintr-un instrument ce avea ca scop principal protecţia 

drepturilor cetăţenilor împotriva eventualelor abuzuri ale administraţiei într-un 

instrument de control mai larg asupra legalităţii mai multor organisme cu atribuţii 

de realizare a interesului general. 

Astfel, conform art. 1 din Lege, orice persoană care se consideră 

vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa 

instanţei de contencios competente. 

În art. 2, alin. 1, lit. a) din Lege, este definită persoana vătămată ca fiind „ 

orice persoană fizică sau juridică ori grup de peroane fizice, titulare ale unor 

drepturi subiective sau interese legitime private vătămate prin acte 

administrative”. Mai mult, aceste dispoziţii legale asimilează persoanei vătămate 

şi organismele sociale care invocă vătămarea unui interes public prin actul 

administrativ atacat. Din acest punct de vedere Legea 554/2004 este net 

superioară vechii Legi a contenciosului administrativ nr. 29/1990 deoarece dă 

definiţii legale anumitor termeni, fapt ce ajută la o mai bună şi uniformă aplicare 

a legii. 

Alt element de noutate este acela că se dă posibilitatea folosirii acţiunii în 

contencios administrativ mai multor categorii de subiecţi de drept, după cum 

urmează: 

 

a) - 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. Această 

reglementare dă posibilitatea contestării unor acte administrative care, chiar dacă 

nu sunt adresate, subiectului ce le contestă produc efecte juridice care-i vatămă 

drepturile sau interesele legale. 

 

b) - 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 
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formulată de Avocatul Poporului la primul termen de judecată, instanţa de 

contencios administrativ anulează cererea
48

; 

 

c) - 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
49

; 

 

d) - 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;
50

 

 

e) - 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
51

; 

 

f) - Persoana vătămata într-un drept al sau 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.
52

; 

 

g) - Prefectul, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi orice 

subiect de drept public pot introduce acţiuni în contencios administrativ, în 

condiţiile legii contenciosului şi ale legilor speciale.  

                                                 
48

 Alineat din Legea nr. 554/2004 modificat prin Legea nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004;  
49

 Idem; 
50

 Idem;  
51

 Idem; 
52

 Alineat modificat prin Legea nr. 100/2008, din 09/05/2008, pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 16/05/2008;  
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Legea nr. 554/2004 impunea iniţial obligativitatea participării în instanţă a 

reprezentantului ministerului public. În conformitate cu art. IV din O.U.G. nr. 

190 din 21 noiembrie 2005
53

 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul 

de integrare europeană, alineatul (9) al articolului 1 din Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.1.154 din 7 decembrie 2004, s-a modificat şi are următorul cuprins: "(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." 

54
 

Aceste noi reglementări au darul de a dinamiza procedura de judecare a 

litigiilor de formează contenciosul administrativ, angrenând în acest proces şi alte 

organe ale statului cu atribuţii directe în aplicarea legii. 

 

2. Condiţia vătămării unui drept sau unui interes legitim   

 

Aceasta este altă condiţie pe care o instituie Legea nr. 554/2004, care leagă 

folosirea acţiunii în contencios administrativ de vătămarea drepturilor sau 

                                                 
53

 Publicată în M.Of. nr. 1179/28 dec. 2005;  
54

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în 

procesul de integrare europeană a fost adoptată plecând de la următoarele considerente, aşa cum rezultă din 

preambul:   

Luând în considerare Recomandarea XII cuprinsă în Raportul Grupului de state împotriva corupţiei al Consiliului 

Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie-2 iulie 2004, care recomandă României ca legislaţia naţională 

să se modifice în sensul restrângerii categoriilor de persoane care se bucură de imunitate de urmărire penală, şi să 

trimită neîntârziat informaţii suplimentare şi legislaţia privind punerea în aplicare a acestei recomandări, ţinând 

seama de măsura cuprinsă în Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, în sensul 

eliminării condiţiei de plată în avans a onorariilor executorilor judecătoreşti, pentru persoanele cu un venit redus, 

ca o modalitate de asigurare a unui sistem eficient de executare a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri 

executorii şi ca un mijloc de garantare a accesului efectiv la justiţie ale cărei rezultate practice este imperios a fi 

concretizate în termen cât mai scurt; în plus, luând în considerare că problema neexecutării hotărârilor 

judecătoreşti a fost criticată în Raportul de monitorizare a României în vederea aderării la Uniunea Europeană, 

publicat la 25 octombrie 2005, fiind necesare măsuri rapide de corecţie, având în vedere angajamentele asumate 

de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană la capitolul 24 "Justiţie şi afaceri interne" şi 

cuprinse în Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi în Planul de acţiune pentru 

implementarea acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.232/2005, în sensul restrângerii rolului 

procurorului în litigiile civile, având în vedere faptul că protecţia drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă 

un domeniu asupra căruia Comisia Europeană a atras atenţia în mod deosebit atât în scrisoarea de avertizare, cât şi 

în Raportul de monitorizare a României în vederea aderării la Uniunea Europeană, publicat la 25 octombrie 2005, 

fiind unul dintre domeniile de maximă preocupare (serious concern) identificate de Comisia Europeană în baza 

Raportului de monitorizare şi cu privire la care trebuie obţinute rezultate cu maximă celeritate, în vederea 

înlăturării unor efecte negative rezultate din aplicarea art. 105 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale 

nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru clarificarea şi aplicarea în mod unitar şi 

cât mai rapid a procedurii de intrare în profesie a persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 16 lit. g) 

din lege, pentru a evita astfel consecinţele negative pe care aplicarea în mod neunitar a legii le poate avea asupra 

calităţii serviciului public pe care îl desfăşoară notarii publici, luând în considerare necesitatea înregistrării unor 

progrese în domeniile menţionate, în considerarea rapoartelor de monitorizare a progreselor României în vederea 

aderării la Uniunea Europeană; 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=55923
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=6648
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=6648
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intereselor recunoscute de lege pe care le pretind persoanele fizice sau juridice. 

Prin comparaţie vechea Lege a contenciosului administrativ nr. 29/1990 stabilea 

numai condiţia vătămării unui drept nu şi a unui interes legitim. 

Pentru folosirea acţiunii în contencios administrativ, reclamantul trebuie să 

fie beneficiarul unui drept subiectiv sau a unui interes legitim, pe care legea îl 

recunoaşte şi pe care autoritatea administrativă pârâtă are obligaţia să-l  respecte 

şi, eventual, să-l realizeze în favoarea reclamantului.55 

În ce priveşte această condiţie a dreptului vătămat, în afară de sursa acestui 

drept, se mai pune problema structurii lui.  

Analizând din punct de vedere istoric această problemă, jurisprudenţa 

formată în aplicarea Legii contenciosului administrativ din 1925, a dat o inter-

pretare mai largă conceptului de drept vătămat, înţelegând prin aceasta nu numai 

un drept propriu-zis, ci şi: “un interes direct şi personal al celui care reclamă 

protecţia legii…” sau chiar: “un drept supus unei condiţii sau chiar şi un drept 

eventual”. Această interpretare era acceptată de doctrină ca fiind propice 

protejării celor administraţi contra eventualelor abuzuri ale autorităţilor 

administrative, fără a se merge până la confuzia între drept şi interesele directe şi 

personale ale reclamantului, ca în sistemului contenciosului administrativ 

francez.   

Înaintea apariţiei Legii 554/2004, Jurisprudenţa Curţii Supreme – Secţia de 

Contencios Administrativ a reţinut în privinţa structurii dreptului vătămat că, 

pentru a introduce o acţiune în contencios administrativ, este necesară vătămarea 

unui drept şi nu a unei simple vocaţiuni. 56 Jurisprudenţa nu a extins posibilitatea 

ca să poată fi contestată şi prejudicierea unui interes legitim. 

                                                 
55

 Alexandru Negoiţă – op. Cit., pag. 228; 
56

 Decizia nr.474 din 1 martie 1999. În speţă s-a decis că textul legii 29/1990 se referă în mod expres la vătămarea 

unor drepturi recunoscute reclamantului prin lege. S-a susţinut de către reclamant că acţiunile în contencios 

administrativ trebuie să fie justificate, fie de încălcarea unui interes legitim, fie de încălcarea unui drept subiectiv, 

concluzie ce se impune prin coroborarea art. 21 cu art. 48 din Constituţie. Că odată cu intrarea în vigoare a legii 

fundamentale au fost modificate implicit unele dispoziţii ale Legii nr. 29/1990, inclusiv aceea cuprinsă în art.1, 

referitoare la drepturile recunoscute de lege.  

    Aceste argumente sunt inexacte şi nu pot fi primite. 

    Art.21 al Constituţiei statuează, în adevăr, că orice persoană se poate adresa instanţei pentru apărarea 

drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor legitime. 

    În conformitate cu dispoziţiile art.48 din Constituţie, persoana vătămată într-un drept al său, de o autoritate 

publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termen legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină 

recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei. 

    Cele două texte se află într-un raport de complementaritate, dar tocmai caracterul complementar al textului 

art.48 în raport cu dispoziţiile mai generale ale art.21 din Constituţie evidenţiază faptul că legiuitorul constituant 

nu a înţeles să identifice dreptul subiectiv cu interesul legitim. 

    Concluzia se impune şi pentru considerentul că art.48 reglementează o situaţie specială, când printr-un act 

administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, o persoană are deschisă calea unei acţiuni 

pentru a obţine recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei. Atare acţiuni pot fi introduse 

în temeiul Legii contenciosului administrativ. 

Cu alte cuvinte, cel de-al doilea text constituţional nu face decât să circumstanţieze dispoziţiile mai generale ale 

art.21, la un caz particular, trimiţând la legea organică nr.29/1990. 
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Această problemă s-a rezolvat prin Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004 care include şi posibilitatea contestării unui act administrativ care 

lezează un interes legal.  

Această lege defineşte termenul de drept vătămat, interes legitim privat şi 

interes legitim public, astfel: 

 Prin drept vătămat se are în vedere orice drept fundamental prevăzut 

de Constituţie sau de lege . 

 Prin interes legitim privat se înţelege posibilitatea de a pretinde o 

anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi 

previzibil, prefigurat. 

 Prin interes legitim public se înţelege 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.  

 

 

 

3. Condiţia vătămării unui drept sau interes legitim, de către o autoritate 

publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul 

legal a unei cereri 

 

Conform art. 1, alin. 1 din Legea 554/2004, vătămarea dreptului sau 

interesului legitim trebuie să se facă de către o autoritate publică printr-un act 

administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal al unei cereri. 

Conform acestei condiţii vătămarea trebuie să se facă, în primul rând, de 

către o autoritate publică. Tot Legea contenciosului administrativ este aceea care 

stabileşte, în art. 2, alin. 1. lit. b), un înţeles legal acestui termen. Astfel, prin 

autoritate publică, în sensul legii, se înţelege 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 persoanele 

juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică 

sau sunt autorizate să presteze un serviciu public.  

Vătămarea dreptului trebuie să se facă : 

- printr-un act administrativ; 

- prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri; 

- refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept 

sau la un interes legitim sau 

- prin faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal. 

 

3.1. Noţiunea actului administrativ în sensul Legii 554/2004 

 

Interesant de analizat este sensul pe care îl dă Legea 554/2004 noţiunii de 

act administrativ. În art. 2, alin. 1, lit. c), din Lege, este considerat act 
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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.  

Înainte de apariţia acestei legi s-au purtat diferite discuţii legate de 

posibilitatea atacării în contencios administrativ atât a actelor administrative cu 

caracter individual cât şi a celor cu caracter normativ, deoarece Legea 29/1990 nu 

făcea nici o distincţie. 

Într-o opinie (cea doctrinară) o astfel de condiţie era satisfăcută numai în 

cazul în care intervenea un act administrativ individual, pentru că numai un astfel 

de act poate vătăma un drept care aparţine unei persoane fizice sau juridice. Un 

act administrativ cu caracter normativ nu poate produce o astfel de vătămare în 

mod direct, trebuie să vină un act individual care să-l aplice pe cel normativ.  

În altă opinie (cea jurisprudenţială) puteau fi atacate atât actele 

administrative individuale, cât şi cele normative, deoarece Legea contenciosului 

administrativ nr. 29/1990 folosea termenul de “act administrativ”, fără să facă 

distincţie între cel individual şi cel normativ, pe principiul unde lege nu distinge 

nici noi nu trebuie să distingem57. 

Aceste două opinii abordează din perspective diferite problema. Opinia 

doctrinară are la bază argumentul că un act administrativ normativ nu vătăma 

direct un act normativ şi deci acţiunea ar fi inadmisibilă, dar totuşi există 

posibilitatea, ca în speţa de mai jos, să se producă o vătămare a unui drept 

subiectiv, în mod indirect. Opinia jurisprudenţială are la bază principiile de 

interpretare a normelor juridice. 

Trebuie să observăm totuşi că jurisprudenţa mai veche aplica soluţia dată 

de doctrină, respectiv aceea a inadmisibilităţii acţiunii în contencios administrativ 

pentru actele administrative cu caracter normativ58. 

Trecând mai departe putem observa că Legea 29/1990 cuprindea numai 

parţial contenciosul administrativ, ocupându-se numai de litigiile în care erau 

                                                 
57

 Decizia nr. 141 din 27 ianuarie 1999 a Secţiei de contencios administrativ. Indiferent dacă actul administrativ 

are caracter normativ sau nu, legalitatea acestuia poate fi examinată de instanţă potrivit art. 1 din Legea nr. 

29/1990, dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii în justiţie. Reclamata a chemat în judecată 

Guvernul României şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, solicitând anularea art.2 din Hotărârea Guvernului 

nr.27/1997 privind nivelul salariului brut pe economie. 

În motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că prin prevederile art.2 din actul contestat sunt vătămate drepturile 

recunoscute în art.38 din Constituţie şi art.30 din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă. 

Pe cale de excepţie, Guvernul României a convocat inadmisibilitatea acţiunii faţă de împre-jurarea că reclamanta 

a solicitat anularea parţială a unui act administrativ cu caracter normativ, care nu reglementează nivelul 

salariului personal, ca drept individual al oricărei persoane fizice încadrate, ci instituie o normă de aplicare 

generală şi impersonală. Actul a cărui anulare s-a solicitat este un act administrativ, atât prin calitatea autorului 

său, cât şi prin regimul juridic căruia îi este supus, faţă de conţinutul şi efectele sale. 

Prin normele sale, acest act nu se încadrează în categoria actelor prevăzute de art.2 lit.c din Legea nr.29/1990, ca 

fiind exceptate de la controlul judecătoresc pe calea contenciosului administrativ. 

În consecinţă, legalitatea unui asemenea act poate fi examinată de instanţă potrivit art.1 din Legea nr.29/1990, 

dacă sunt îndeplinite condiţiile de exerciţiu ale acţiunii în justiţie. 
58

 Decizia nr. 932 din 9 mai 1996 a Secţiei de contencios administrativ. În speţă instanţa a decis ca inadmisibilă 

acţiunea contra Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 deoarece este un act administrativ normativ. 
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implicate doar actele administrative nu şi alte acte juridice, cum ar fi de exemplu 

contractele administrative şi actele de gestiune.59 

Noua lege a contenciosului administrativ asimilează actului administrativ, 

în materia contenciosului administrativ, şi contractele încheiate între 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, legea asimilează actelor administrative 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. 

Vătămarea drepturilor reclamantului poate să provină şi din manifestarea 

negativă a voinţei juridice a respectivelor subiecte de drept. Suntem în faţa relei 

voinţe a celor care organizează executarea legii şi care constituie tot o 

manifestare de voinţă juridică din partea autorităţilor publice. 

Legea 554/2004 defineşte ce se înţelege prin nesoluţionarea în termenul 

legal a unei cereri precum şi ce se înţelege prin refuzul nejustificat de a soluţiona 

o cerere, astfel: 

- nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri reprezintă faptul 

de a nu răspunde solicitantului în termenul de 30 de zile de la data înregistrării 

cererii, dacă prin lege nu se prevede un alt termen; 

- refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere reprezintă 

exprimarea explicită, cu exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea. Prin 

exces de putere legea înţelegând exercitarea dreptului de apreciere, aparţinând 

autorităţilor administraţiei publice, prin încălcarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţie sau de lege. 

 

Necesitatea instituirii posibilităţii de a ataca refuzul nejustificat al 

satisfacerii unei pretenţii juridice referitoare la un drept recunoscut de leg rezultă 

din aplicarea principiul legalităţii activităţii administraţiei publice şi din 

particularităţile capacităţii juridice pe care o au subiectele de drept administrativ 

în exercitarea competenţei, respectiv obligativitatea exercitării acestei 

competenţe.  

Principiul legalităţii în exercitarea competenţei unei autorităţi 

administrative înseamnă dreptul şi obligaţia acesteia de a interveni prin 

manifestarea voinţei sale juridice şi de a satisface astfel pretenţiile juridice 

întemeiate pe valorificarea unor drepturi conferite diferitelor subiecte de drept, 

persoane fizice sau juridice.  

                                                 
59

 Alexandru Negoiţă – op.cit., pag. 232; 
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 3.2. Problema operaţiunilor administrative 

 

Condiţia cerută de Legea nr. 554/2004 pentru a folosi acţiunea în 

contencios administrativ este ca vătămarea dreptului să se facă printr-o 

manifestare de voinţă juridică, exprimată într-un act administrativ, care să vatăme 

un drept sau un interes recunoscut de lege care aparţine unei persoane juridice 

sau fizice. 

Per a contrario nu vor putea face obiectul acţiunilor în contencios 

administrativ simplele fapte materiale sau operaţiunile administrative care nu 

produc prin ele însele efecte juridice, acestea putând fi contestate numai prin 

contestarea actului administrativ la a cărui emitere au contribuit. 

Cu privire la operaţiunile administrative interesul distincţiei faţă de actele 

administrative este deosebit de important pentru că multe din acestea prezintă 

aspecte care dau posibilitatea considerării lor ca acte administrative. 

Aceste operaţiuni se realizează în cadrul activităţii administraţiei publice, 

pe baza şi în executarea legii, şi de aceea produc efecte juridice dar nu prin ele 

însele ci prin efectul normelor juridice care le reglementează.  

De exemplu, avizele care au aparenţa unor acte juridice, dar efectele 

juridice pe care acestea le produc se datorează normelor juridice care le 

reglementează şi nu cuprind o voinţă juridică proprie a unei autorităţi publice de 

natură a forma o situaţie juridică nouă, cum se întâmplă în cazul actelor 

administrative 60. 

Legătura care se face între actele administrative şi operaţiunile materiale se 

face datorită formei scrise pe care o au şi a invocării competenţei autorilor lor, a 

semnăturilor şi ştampilelor, precum şi a altor aspecte de formă pe care le regăsim 

la ambele categorii. 

                                                 
60

 Decizia nr. 70 din 18 ianuarie 1999 a Secţiei de contencios administrativ. “În cauză, licenţele de import au fost 

avizate de Ministerul Finanţelor, cu menţiunea expresă ‚,în conformitate cu avizul nr.35815/1992 şi cu 

respectarea Hotărârii Guvernului nr.555/1992’’. 

Or, potrivit art.6 din acea hotărâre, decontarea importurilor se face în baza cursului valutar din ziua realizării 

importurilor, aşa cum corect a reţinut prima instanţă. 

Apoi, conform art.10 din Hotărârea Guvernului nr.202/1995, operaţiunile de lichidare a soldurilor existente în 

conturile clearing, barter şi cooperare economică internaţională, pentru care s-a convenit un mod de reglementare 

legal aprobat, înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.59/1994, se derulează, până la lichidare, 

conform reglementărilor respective. 

Deci, în condiţiile date, în care importul s-a derulat sub imperiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr.555/1992, 

cu avizul Ministerului Finanţelor, în mod evident şi decontarea lui se va face potrivit art.8 din hotărâre, respectiv 

art.10 din Hotărârea Guvernului nr.202/1995, adică în baza cursului valutar din ziua realizării importului. 

Faţă de cele expuse, în speţă nu sunt incidente dispoziţiile art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.59/1994, la care se 

face referire în recurs, ci prevederile legale corect aplicate de prima instanţă, respectiv Hotărârea Guvernului 

nr.555/1992, pentru respectarea căreia s-a şi convenit.”  

În această speţă se observă clar că licenţele de import reprezintă actele administrative producătoare de efecte 

juridice iar avizele date de Ministerul Finanţelor sunt un efect al legii. 
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Operaţiunile administrative pot fi verificate sub aspectul legalităţii lor 

numai în legătură cu actul administrativ care face obiectul acţiunii în justiţie. 

 

 

4. Condiţia îndeplinirii procedurii administrative prealabile 

 

În Capitolul II din Legea 554/2004 este reglementată procedura de 

soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ, care începe cu etapa 

procedurii prealabile. 

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. 

Această procedură se aplică şi în ipoteza în care legea specială prevede o 

procedură administrativ-jurisdicţională, iar partea nu a optat pentru aceasta. 

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 la 

cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia, în termen de 6 luni. 

Plângerea prealabilă formulată trebuie soluţionată în termen de 30 de zile 

de la înregistrarea cererii. 

În cazul acţiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul 

Public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau a celor care privesc 

cererile celor vătămaţi prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe, precum şi în 

cazul actelor administrativ-jurisdicţionale nu este obligatorie procedura 

prealabilă. 

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 corespunzător.  

Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate 

introduce, pentru motive temeinice, şi peste termenul de 30 de zile, dar nu mai 

târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de 

prescripţie. 

  

 

5. Introducerea acţiunii în termen   

 

Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau 

recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în 

termende 6 luni de la: 
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- data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data 

comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii; 

- data expirării termenului legal de soluţionare a cererii, fără a depăşi un 

an; 

- data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii de 

conciliere, în cazul contractelor administrative. 

Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea 

poate fi introdusă şi peste termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la 

data emiterii actului. 

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. Acţiunile pot fi introduse în acest caz 

şi peste 6 luni, dar nu mai târziu de un an. 

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. 

Termenul de 6 luni este termen de prescripţie iar termenul de un an este 

termen de decădere. 

 

 

 

SECŢIUNEA 4 - ANALIZA EXCEPŢIILOR DE LA CONTROLUL 

JUDECĂTORESC ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

 

 

1. Noţiunea de excepţie de la controlul judecătoresc în contencios 

administrativ 

 

Există anumite situaţii în care, chiar dacă sunt întrunite toate condiţiile 

cerute de lege pentru introducerea acţiunii în contencios administrativ, acest lucru 

nu poate fi făcut. În aceste cazuri acţiunea în contencios administrativ este 

respinsă încă de la început, fără ca să fie necesar să se intre în judecarea fondului 

litigiului, dacă actul este ilegal sau nu, sau dacă vatămă sau nu drepturile 

reclamantului.  

Aceste situaţii le regăsim sub denumirea de excepţii de la contenciosul 

administrativ care rezultă din existenţa unor cauze sau fine de neprimire. În 

doctrina juridică românească61 aceste excepţii sunt clasificate în două categorii: 

– excepţii care rezultă din natura actului; 

– excepţii care rezultă din existenţa unui recurs paralel. 

 

                                                 
61

 Constantin G. Rarincescu – Contenciosul administrativ român, Editura Universală “Alcalay & Co”, Bucureşti, 

1937, pag. 285; 
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a) Excepţii care rezultă din natura actului 

 

Aşa cum rezultă chiar din denumirea acestei categorii, unele excepţii de la 

contenciosul administrativ vizează actele administrative care nu pot fi atacate. 

Imposibilitatea contestării unor acte administrative în cadrul acţiunii în 

contencios administrativ rezultă din natura acestor acte.  

Ideea de la care plecăm este aceea că activitatea administraţiei publice este 

guvernată, după cum am mai spus, de principiul legalităţii. Totuşi, din anumite 

motive, unele categorii de acte administrative se sustrag oricărui control 

judecătoresc.  

Această sustragere se face avându-se la bază anumite raţiuni ce privesc 

realizarea unei aşa-zise protecţii a unor segmente strict delimitate ale activităţii 

politice şi administrative a statului.  

Excepţiile de la contenciosul administrativ al activităţii administraţiei 

publice sunt instituite de forul legislativ al statului, fie prin norme juridice 

constituţionale, fie prin norme juridice administrative. 

Discuţiile care s-au purtat în doctrină de-a lungul timpului au avut ca 

direcţie analiza necesităţii practice a exceptării unor acte administrative de la 

acest tip de control. Multe din excepţiile care au fost instituite dădeau 

posibilitatea apariţiei unor abuzuri în activitatea administraţiei. 

Aceste excepţii nu trebuie confundate cu excepţiile specifice dreptului 

procesual civil, care reprezintă una din formele de manifestare a acţiunii, un 

mijloc la care recurge de regulă pârâtul pentru a se apăra împotriva cererii de 

chemare în judecată62.  

 

b) Excepţiile care rezultă din existenţa unui recurs paralel 

 

Această categorie de excepţii este analizată de doctrina juridică 

românească prin raportare la sistemul de drept francez. Recursul paralel 

reprezintă o posibilitate de limitare a accesului la acţiunea în contencios 

administrativ care constă în aceea că reclamantul are la dispoziţia sa o altă cale de 

atac, de natură judecătorească,  prin care poate să obţină o satisfacţie echivalentă. 

Teoria recursului paralel nu are drept efect, după cum se vede, sustragerea 

definitivă a unor acte administrative oricărui control judecătoresc, cu numai de a 

înlătura competenţa instanţelor de contencios administrativ de a judeca anumite 

acte iar pentru atacarea acestora legile speciale instituie jurisdicţii şi căi de atac 

speciale.63 

Teoria recursului paralel, după cum am mai spus, este de sorginte franceză 

iar dezvoltarea ei în Franţa se află în legătură cu anumite considerente şi 

reminiscenţe istorice şi juridice, specifice dreptului francez. Trebuie să 

                                                 
62

 I. Deleanu – Tratat de procedură civilă, vol. I, Teoria generală, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1995, pag. 173; 
63

 C. G. Rarincescu – op. Cit., pag. 329; 
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menţionăm că în dreptul francez această cauză de neprimire, care la început era 

interpretată în mod mult mai larg şi ducea la sustragerea unor categorii 

numeroase de acte de la recursul în anulare pentru exces de putere la Consiliul de 

Stat, a fost interpretată ulterior într-un sens mult mai restrictiv, ceea ce a provocat 

în mod direct o lărgire a admisibilităţii recursului în anulare la Consiliul de Stat. 

Prof. Rarincescu spunea că, în România, teoria recursului paralel nu ar 

putea fi aplicată decât pe chestiuni de necompetenţă, dacă s-ar recunoaşte 

instanţelor de contencios dreptul de a judeca chiar şi litigii care sunt deferite prin 

legi speciale altor instanţe. În această situaţie s-ar viola ordinea legală de 

repartizare a competenţelor instanţelor, lucru de neacceptat în concepţia sa. 

Considerăm cât se poate de realistă această opinie, dar pentru a încerca să 

clarificăm aplicabilitatea teoriei recursului paralel în sistemul nostru de drept 

trebuie să prezentăm, aşa cum au fost surprinse de doctrină, condiţiile care 

trebuie întruni ca un recurs paralel să existe şi constituie o excepţie sau o cauză 

de neprimire : 

–  trebuie să fie vorba de un adevărat recurs jurisdicţional şi nu de un 

recurs ierarhic sau administrativ; 

–  să fie vorba de o acţiune directă, care să poată permite atacarea 

ilegalităţii unui act pe cale de acţiune principală, obţinând chiar anularea sau 

desfiinţarea actului vătămător; 

– pentru ca să poată fi aplicată teoria recursului paralel reclamantul trebuie 

să poată obţine prin calea de atac specială o satisfacţie echivalentă cu cea 

obţinută în cazul acţiunii în contencios. 

Din analiza acestor condiţii tragem concluzia că exceptarea unor acte de la 

controlul judecătoresc în contencios administrativ, pe baza recursului paralel, 

poate fi realizată în sistemul nostru de drept numai dacă se creează printr-o lege 

specială, alta decât aceea care guvernează contenciosul administrativ, o instanţă 

specială pentru judecarea unei categorii strict delimitate de acte administrative; 

caz în care contenciosul administrativ ar reprezenta dreptul comun pentru 

atacarea actelor administrative ilegale, iar aceste norme juridice ce oferă 

competenţă  în materie unor instanţe speciale pentru anumite acte administrative 

ar avea caracter derogatoriu. 

Legea 554/2004 stipulează în art. 5, alin. 2, că „nu pot fi atacate pe calea 

contenciosului administrativ actele administrative pentru modificarea sau 

desfiinţarea cărora se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară”. 

Prin această dispoziţie se lasă posibilitatea instituirii unui recurs paralel pentru 

modificarea sau desfiinţarea unor acte administrative ilegale. Prin lege organică 

se poate da competenţă unei instanţe, alta decât cea de contencios administrativ, 

pentru judecarea contestaţiilor împotriva unei anumite categorii de acte 

administrative.  

În concluzie, noţiunea de excepţie de la contenciosul administrativ se 

referă la acea situaţie în care, chiar dacă sunt îndeplinite toate condiţiile pentru 
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introducerea acţiunii în contencios administrativ, acest lucru nu se poate face pe 

considerentul că legea interzice, în mod limitativ, controlul pe această cale a 

anumitor categorii de acte administrative.  

Excepţiile de la contenciosul administrativ pot fi instituite de două căi, 

respectiv: 

- stabilirea unei liste limitative de acte administrative ce nu pot fi 

contestate în contencios şi 

- acordarea de competenţă de judecare a contestaţiilor privind 

anumite acte administrative altor instanţe de judecată decât cele de contencios 

administrativ (procedură specială). 

 

 

2. Admisibilitatea exceptării unor acte administrative de la controlul 

judecătoresc în contencios administrativ 

 

În această secţiune ne-am propus să analizăm dacă este admisibilă 

reglementarea unor exceptări de controlul judecătoresc al activităţii administraţiei 

publice. 

Dreptul ca fenomen social trebuie să corespundă unor deziderate de 

protecţiei a valorilor promovate de o societate organizată în stat. De aceea toate 

construcţiile juridice trebuie orientate în aşa fel încât, pe de o parte, să formuleze 

aceste valori, să le dea valoare de adevăr juridic şi , pe de altă parte, să creeze 

acele mecanisme de protecţie. 

Referindu-ne la mecanismele de protecţie a valorilor promovate de o 

societate avem în vedere organele statale care pun în aplicare normele juridice 

care apără aceste valori. Organizarea puterii politice a statului democrat pe baza 

principiului separaţiei puterilor în stat impune anumite cerinţe de control reciproc 

între aceste puteri. Tot dreptul este mijlocul prin care se creează acest sistem de 

control reciproc între puteri. 

Un deosebit de important segment al acestui control reciproc între puterile 

statului este acest control judecătoresc asupra activităţii administraţiei publice 

care se desfăşoară fie prin organe componente ale puterii executive, fie prin 

organe din afara acestei puteri. Întrebarea care ne-o punem este următoarea: “Se 

justifică sustragerea unora din activităţile acestor puteri de la controlul 

judecătoresc?”.  

Conform reglementărilor juridice în vigoare există anumite activităţi ale 

unor organe ale statului, desfăşurate prin acte administrative, care nu pot fi 

controlate de puterea judecătorească. 

Apare o problemă în momentul în care aceste acte administrative nu sunt 

conforme cu legea. În această situaţie pot aduce atingere drepturilor şi intereselor 

unor cetăţeni iar prin excluderea acestora de la controlul judecătoresc este 

eliminată orice posibilitate de a se face justiţie, se creează dacă vreţi o 
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“fundătură” a unui sistem de drept care se vrea democratic, ori democraţia 

presupune existenţa posibilităţii pentru cetăţean de a contesta orice act al unei 

autorităţi publice prin care este lezat, de a-şi valorifica în mod liber aceste 

drepturi şi interese în faţa unei instanţe independente . 

Din această perspectivă considerăm că nu este admisibilă exceptarea nici 

unui tip de act administrativ de la controlul judecătoresc în contencios 

administrativ indiferent de motivaţia pentru care legiuitorul a avut-o atunci când 

a reglementat acest lucru. 

De obicei motivele pentru care sunt exceptate anumite acte administrative 

de la controlul judecătoresc sunt determinate de factori ce ţin de crearea unei 

protecţii a activităţii politice a statului, după cum vom vedea, faţă de intervenţia 

unui control din partea particularilor. Această viziune este greşită pentru că prin 

emiterea unor astfel de acte administrative ilegale se pot vătăma drepturile 

particularilor. 

Un alt argument pe care îl avem în sprijinul acestei opinii este acela că 

politica statului se realizează de organisme statale care trebuie să respecte legea, 

iar controlul judecătoresc s-ar impune asupra tuturor actelor prin care acestea îşi 

realizează activitatea. Controlul judecătoresc în contencios administrativ este prin 

excelenţă un control de legalitate şi nu unul de oportunitate, ceea ce nu 

deranjează desfăşurarea vieţii politice a statului dar probabil că încă suntem 

tributari concepţiei de neintervenţie în activitatea statală. 

 

 

 

3. Evoluţia istorică a reglementării unor excepţii de la controlul 

judecătoresc în contencios administrativ 
 

 

3.1. Excepţiile de la contenciosul administrativ în perioada 1864 – 1866 

 

Atribuţiile contencioase ale Consiliului de Stat erau generale, 

neexcluzându-se posibilitatea folosirii şi căilor deschise de instanţele de drept 

comun. Mai mult, nu s-a pus problema exceptării unor categorii de acte 

administrative de la acest control datorită faptului că, aşa cum arăta Prof. 

Rarincescu, “în această fază, Consiliul de Stat exercita o justiţie reţinută, cum de 

altfel exercita în acea vreme şi Consiliul de Stat francez care servise în mare parte 

ca model legiuitorului român"64.  

 

3.2. Excepţiile de la contenciosul administrativ în perioada 1866 - 1905 

 

                                                 
64

 C.G. Rarincescu – op. Cit., pag. 76; 
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Această perioadă nu a creat un contencios administrativ în sensul propriu 

al cuvântului, rolul instanţelor ordinare nefiind decât acela de a stabili dacă actul 

administrativ este ilegal sau nu. De acest lucru se lega desdăunarea celui păgubit. 

În această perioadă nu existau norme speciale administrative care să stabilească 

ce acte administrative pot fi atacate şi care nu, de aceea nici nu s-a pus problema 

apariţiei unor excepţii le la această formă de control. 

 

3.3. Excepţiile de la contenciosul administrativ în perioada 1905 – 1923 

 

Legea din 1 iulie 1905 pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie stabilea o listă limitativă de acte de autoritate care puteau fi atacate în 

contenciosul administrativ şi, pe cale de interpretare, rezultă că toate celelalte 

acte nu puteau fi atacate. Era vorba de o limitare extrem de mare a dreptului celui 

vătămat de a se apăra împotriva unui act administrativ ilegal. 

 Legea din 17 februarie 1912 pentru reorganizarea Curţii de Casaţie 

stabilea Secţiunea a III-a a Curţii de Casaţie şi Justiţie era competentă să judece şi 

recursurile militarilor împotriva actelor autorităţilor militare superioare, însă 

numai în privinţa decretelor de punere în retragere sau pentru cuantumul pensiei. 

De aici rezultă o limitare a accesului la acţiunea în contencios administrativ. 

 

3.4. Excepţiile de la contenciosul administrativ în perioada 1923 - 1948 

 

Constituţia din 1923 stabilea că "puterea judecătorească nu are căderea de 

a judeca actele de guvernământ, precum şi actele de comandament cu caracter 

militar". Apare astfel prima limitare expresă a exerciţiului acţiunii în contencios 

administrativ, stabilindu-se exact care sunt actele administrative care nu pot fi 

atacate.  

În art. 2 şi 3 din Legea contenciosului administrativ din 1923 erau 

prevăzute categoriile de acte care nu puteau fi controlate de instanţele de 

contencios administrativ şi anume : 

- actele de guvernământ şi actele de comandament cu caracter militar ; 

- actele privitoare la exercitarea tutelei administrative şi controlul ierarhic; 

- deciziile date de consiliile disciplinare şi declarate de statutul 

funcţionarilor sau alte legi definitive şi executorii ; 

- actele administrative de autoritate şi actele de gestiune ale Preşedintelui 

Senatului şi ale Preşedintelui Adunării Deputaţilor sunt supuse controlului 

exclusiv al Adunării Plenare a corpului legislativ ce prezidează Curtea de Apel 

Bucureşti soluţionând cauza în care s-a cerut anularea actului administrativ de 

autoritate a preşedintelui uneia dintre cele două camere ale Parlamentului. 

 

3.5. Excepţiile de la contenciosul administrativ în perioada 1965-1990 
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În perioada 1965-1990 controlul judecătoresc asupra actelor 

administrative, a avut ca fundament art. 35 coroborat cu art. 103 din Constituţia 

din 1965, precum şi Legea nr.1 din 1967. Prin art. 35 din Constituţie se pretindea 

că s-a consacrat un nou drept care alături de dreptul de petiţionare a fost inclus în 

categoria drepturilor garanţii. 

Deşi în general această lege inspirată din Legea din 1925 era bine 

redactată, partea negativă a acesteia rezultă din aceea că de regulă cererile celor 

vătămaţi în drepturile lor prin acte administrative ilegale erau respinse, pentru că 

judecătorii care soluţionau aceste conflicte juridice, erau „aleşi” de consiliile 

populare ale căror comitete executive adoptau sau emiteau actele administrative 

care vătămau drepturile celor care cereau instanţelor judecătoreşti anularea 

acestor acte. Faţă de această practică cei vătămaţi renunţau la introducerea unor 

cereri la instanţele judecătoreşti bazate pe această lege.  

 

3.6. Excepţiile de la contenciosul administrativ reglementate de Legea 

contenciosului administrativ din 1990 

 

Trebuie observat încă de la început că reglementările Legii contenciosului 

administrativ nr. 29/1990 în materia exceptării unor categorii de acte de la 

controlul judecătoresc sunt tributare următoarelor aspecte : 

- în primul rând, legea a apărut într-un moment istoric 

extrem de dificil pentru societatea românească, moment de reorganizare a 

acesteia, de trecere de la un regim totalitar, unde dreptul nu avea rolul de 

protector al drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, la un alt regim politic 

democratic, ceea ce a necesitat pentru acea perioadă de început întărirea statului 

care trecea prin momente de găsire a identităţii; 

- în al doilea rând, la redactarea legii se observă amprenta 

tradiţiei, în sensul că aceste reglementări sunt inspirate din Legea conten-ciosului 

administrativ din 1925 care, după cum am văzut, conţinea o sumedenie de 

excepţii de la această formă de control. 

 

În art. 2 al acestei Legi se prevedea că : “Nu pot fi atacate în justiţie : 

- actele care privesc raporturile dintre Parlament sau 

Preşedintele României şi Guvern; actele de autoritate şi de gestiune ale organelor 

de conducere din cadrul Parlamentului; actele referitoare la siguranţa internă şi 

externă a statului, precum şi cele referitoare la interpretarea şi executarea actelor 

internaţionale, la care România este parte; măsurile urgente luate de organele 

puterii executive pentru evitarea sau înlăturarea efectelor unor evenimente 

prezentând pericol public, cum sunt actele emise ca urmare a stării de necesitate 

sau pentru combaterea calamităţilor naturale, incendiilor de păduri, epidemiilor, 

epizootiilor şi altor evenimente de aceeaşi gravitate; 

- actele de comandament cu caracter militar ; 
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- actele administrative pentru desfiinţarea sau modificarea cărora se 

prevede, prin lege specială, o altă procedură judiciară; 

- actele de gestiune săvârşite de stat în calitate de persoană juridică şi 

pentru administrarea patrimoniului său ; 

- actele administrative adoptate în exercitarea atribuţiilor de control 

ierarhic. ” 

Art. 3 al aceleiaşi Legi prevedea că : “Cererile privitoare la stabilirea şi 

scăderea impozitelor şi taxelor, precum şi a amenzilor prevăzute de legile de 

impozite şi taxe, se rezolvă de către organele prevăzute de legea specială şi în 

condiţiile stabilite de aceasta”. 

Art. 4 prevedea că: “Actele administrative jurisdicţionale – cu excep-ţia 

celor prevăzute la art. 3 şi a celor din domeniul contravenţiilor – pot fi atacate cu 

recurs, după epuizarea căilor administrativ-jurisdicţionale, în termen de 15 zile de 

la comunicare, la secţia de contencios a Curţii Supreme de Justiţie.” 

 

 

4. Analiza excepţiilor de la contenciosul administrativ reglementate de 

Legea nr. 554/2004 
 

Revizuirea Constituţiei României din 1991, prin Legea de revizuire 

publicată în M. Of. Nr. 669 din 22 septembrie 2003, reprezintă un moment 

deosebit de important pentru deschiderea şi dezvoltarea contenciosului 

administrativ român pe baza principiilor unui adevărat stat de drept. Spunem 

acest lucru pentru că prin noile reglementări pe care le conţine elimină multe din 

reglementările defectuoase pe care le conţinea Legea contenciosului administrativ 

nr. 29/1990. Mai mult decât atât aduce reglementări noi care se mulează mult mai 

bine realităţii sociale şi juridice din ţara noastră, aflată într-un moment de 

afirmare în lumea democratică. 

Modificarea care ne interesează în mod special este conţinută de punctul 6 

al art. 125, care prevede următoarele : “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 ordonanţe declarate neconstituţionale”. 

Aspectul pozitiv al acestor noi reglementări constituţionale, după cum se 

vede, este reprezentat de lărgirea considerabilă a sferei actelor administrative ce 

pot fi contestate în faţa instanţei de contencios administrativ, mai mult pot fi 

atacate şi “ordonanţele”, bineînţeles este vorba de ordonanţele Guvernului. Putem 

face aici o discuţie asupra hotărârilor Guvernului, dar o vom lăsa pentru mai 

târziu. 
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Trebuie să observăm aici rolul pe care l-a avut doctrina juridică 

administrativă, care a adus nenumărate critici dispoziţiilor cuprinse de Legea 

29/1990, faţă de numărul nejustificat de acte administrative exceptate de la 

controlul judecătoresc. 

Legea 554/2004 în art. 5 stabileşte ce acte nu pot fi supuse controlului şi 

care sunt limitele acestui control. Prin acest articol se stipulează că: 

„Nu pot fi atacate în contencios administrativ: 

- actele administrative ale autorităţilor publice ce privesc raporturile 

acestora cu Parlamentul; 

- actele de comandament cu caracter militar. 

Nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele 

administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege 

organică, o altă procedură judiciară. 

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”.  

 

 

4.1. Actele autorităţilor publice ce privesc raporturile cu Parlamentul 

 

Această excepţie priveşte numai raporturile ce se stabilesc între două 

autorităţi publice ale satului, dintre care una în mod obligatoriu este Parlamentul, 

ieşind din discuţie actele stabilite între Parlament şi alte subiecte de drept, decât 

cele reprezentate de autorităţile publice ca, de exemplu particularii. 

Aici trebuie să observăm că reglementarea din Legea 554/2004 este mai 

largă decât excepţia prevăzută anterior de Legea 29/1990 care, în art.2, litera a 

vorbea de “actele care privesc raporturile dintre Parlament sau Preşedintele 

României şi Guvern; …”. Această dispoziţie a legii contenciosului administrativ 

stabilea foarte exact ce acte ale Parlamentului sunt exceptate de la contencios, 

respectiv: actele privind raporturile dintre Parlament şi Preşedintele României şi, 

respectiv, cele privind raporturile dintre Parlament şi Guvern. Pe acest segment 

normele Legii 554/2004 extind sfera actelor ce nu pot fi contestate. 

Legea nr. 554/2004 defineşte autoritatea publică ca fiind orice organ de stat 

sau ale unei autorităţi administrativ-teritoriale care acţionează, în regim de putere 

publică, pentru satisfacerea unui interes public, asimilând autorităţilor publice şi 

persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate 

publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public. 

O altă diferenţă de abordare în Legea 554/2004 este aceea că, după cum se 

vede, s-a dorit punerea accentului pe raporturile Parlamentului, pe când actele 

privitoare la raporturile Preşedintelui României şi ale Guvernului nu interesează 
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din punctul de vedere al exceptării lor decât dacă se manifestă în relaţia cu 

Parlamentul. 

Astfel, voinţa legiuitorului  a fost aceea că numai actele Parlamentului cu 

celelalte autorităţi publice să nu poată fi contestate în contenciosul administrativ.  

Cât priveşte raporturile Parlamentului cu alte subiecte de drept decât cele 

menţionate evident că actele administrative prin care se manifestă aceste raporturi 

pot fi contestate. De exemplu, actele de gestiune ale organelor de conducere din 

cadrul Parlamentului pot fi acum contestate în contencios administrativ lucru 

care, din punct de vedere formal, nu era posibil conform normelor Legii 29/1990. 

Raţiunea pentru care legiuitorul a instituit această categorie de acte 

administrative exceptate de la controlul judecătoresc a fost aceea a protejării 

Parlamentului în activitatea s-a cu celelalte autorităţi publice, ca organism care 

formulează valorile apărate de stat, faţă de amestecul puterii judecătoreşti. 

Dacă la prima analiză a acestor dispoziţii ni s-ar părea că au darul de a 

întări aplicarea principiului separaţiei puterilor în stat, tot acest principiu este cel 

care impune o colaborare şi, mai ales, un control reciproce între cele trei puteri. 

În acest caz Parlamentul poate să se manifeste cum doreşte în raporturile cu 

celelalte autorităţi publice, chiar prin acte administrative ilegale, pentru că 

puterea judecătorească, ca instrument care garantează aplicarea principiului 

legalităţii în toate sferele vieţii statale şi sociale, nu poate acţiona pentru a-şi 

atinge obiectivele. 

Astfel, această excepţie nu o considerăm oportună şi potrivită realizării 

unui stat de drept în care nici un segment al vieţii sale să nu poată fi controlat din 

punctul de vedere al respectării legii. 

 

 

4.2. Actele de comandament cu caracter militar 

 

Normele Constituţiei din 1991, revizuită în 2003 precum şi cele ale Legii 

554/2004 exceptează această categorie de acte administrative de la controlul 

judecătoresc în contenciosul administrativ, păstrând tradiţia formată prin 

Constituţia din 1923, Legea contenciosului administrativ din 1925 şi Legea 

contenciosului administrativ nr. 29/1990. 

 Trebuie să precizăm în legătură cu noţiunea de act de comandament cu 

caracter militat următoarele: 

– acest termen a apărut pentru prima oară în dreptul românesc în 

Constituţia din 1923; 

– doctrina interbelică a motivat această excepţie pe considerentul că 

serviciul militar impune anumite rigori legate de ordine şi disciplină; 

– pentru ca anumite acte administrative să se încadreze în această categorie 

trebuie să emane de la autorităţi care au caracterul de comandamente militare, cu 

competenţă de a dispune asupra unor trupe organizate într-o anumită structură; 
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– aceste acte trebuie să cuprindă ideea de ordin, de comandă; 

– să aibă un conţinut militar, adică să se refere la anumite operaţiuni 

militare precum: măsuri de instruire a ofiţerilor, mobilizarea de contingente, 

concentrări de trupe, repartizarea, dislocarea, reorganizarea sau chiar desfiinţarea 

unor unităţi, etc.; 

– actele administrative militare care îndeplinesc aceste condiţii nu pot fi 

atacate în contencios administrativ. 

Actele de comandament cu caracter militar sunt acele acte făcute de 

organele militare în scopul asigurării ordinii şi disciplinei în unităţile militare, a 

cadrelor militare din aceste unităţi, prin urmare, nu sunt acte care să se adreseze 

persoanelor fizice şi juridice din afara sistemului militar.65 

Ori de câte ori autorităţile militare acţionează în organizarea executării 

legii în raporturile cu persoanele fizice şi juridice în vederea producerii de efecte 

juridice străine de necesităţile operaţiunilor militare, actele administrative emise 

în aceste cazuri, dacă vatămă drepturile acestor subiecţi de drept, sunt 

susceptibile de a fi contestate pe cale excepţiei de ilegalitate în cadrul acţiunii în 

contencios administrativ. Această precizare operează şi în cazul în care 

vătămarea drepturilor priveşte persoanele care au calitatea de militar. 

Legea nr. 554/2004 în art. 2, alin. (1), lit. j), defineşte actul de 

comandament cu caracter militar ca fiind actul 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 şi de război, sau, după caz, la 

îndeplinirea serviciului militar. 

În concluzie, sunt exceptate de la controlul judecătoresc numai acele acte 

administrative făcute de o autoritate militară care ţin de organizarea şi 

desfăşurarea operaţiunilor militare, nu şi cele care îşi produc efectele contra 

persoanelor fizice şi juridice din afara sistemului sau cele care privesc drepturile 

şi interesele personalului militar recunoscute de lege sau de regulamentele 

militare. 

 

 

4.3. Actele administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se 

prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară 

 

Conform art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004, nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele 

administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede, prin lege 

organică, o altă procedură judiciară.  

                                                 
65

 Alexandru Negoiţă – op. Cit., pag. 247; 
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O astfel de situaţie este reglementată de Legea fondului funciar nr. 18/1991 

care dă competenţă de soluţionare a contestaţiilor introduse împotriva  unor acte 

administrative instanţelor de drept comun. Astfel, împotriva hotărârii comisiei 

judeţene, a ordinului prefectului sau a oricărui act administrativ al unui organ 

administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a 

terenului, în condiţiile cap. III din lege se poate face plângere la judecătoria în a 

cărei circumscripţie este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare, 

în temeiul art. 53 din Legea nr. 18/ 1991, republicată. 

În cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis 

de comisia judeţeană sau punerea efectiv în posesie, persoana nemulţumită poate 

face plângere la tribunalul în circumscripţia căruia se află terenul. (art. 64 din 

Legea 18/ 1991 republicată) 

În situaţia în care au fost emise titluri de proprietate unor persoane diferite 

cu privire la acelaşi teren, conform art. 3 din Legea nr. 169 din 1997 şi art. 63 din 

Legea nr. 18/ 1991 republicată, persoanele îndreptăţite, pot cere constatarea 

nulităţii absolute a titlului terţului. În acest scop se vor adresa tribunalului în 

circumscripţia căruia se află terenul. 

Însă dacă un funcţionar al primăriei sau prefecturii, ori primarul sau 

prefectul refuză emiterea sau anularea unui act, atunci reclamanţii se vor adresa 

tribunalului administrativ şi fiscal, în circumscripţia căruia se află instituţia. 

 

 

 

SECŢIUNEA 5.  PROCEDURA ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV 

 

1. Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ 

 

 1.1. Obiectul acţiunii judiciare 

 

Conform art. 8, alin. (1), din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004, 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 de 30 de zile, 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 ce se 

consideră vătămat într-un drept al său, recunoscut de lege, prin nesoluţionarea în 

termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a cererii. 

Mai mult, 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 
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administrativ. Când instanţa de contencios administrativ soluţionează litigiile în 

materia contractelor administrative trebuie să aibă în vedere, conform Legii 

554/2004, regula după care principiul libertăţii contractuale este subordonat 

principiului priorităţii interesului public.  

 

 

 1.2. Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului 

 

Conform art. 9 din Legea 554/2004, 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. 

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.  

Instanţa de contencios administrativ, după pronunţarea Curţii 

Constituţionale, repune cauza pe rol şi dă 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.  

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 următoarele condiţii66: 

 fără obligativitatea îndeplinirii procedurii prealabile; 

 introducerea acţiunii în termen de 6 luni de la: 

- data primirii răspunsului la plângerea prealabilă (dacă a fost 

formulată această plângere totuşi) sau, după caz, de la data comunicării refuzului, 

considerat nejustificat, de soluţionare a cererii de către o autoritate publică; 

- data expirării termenului legal de soluţionare a cererii, fără a depăşi 

termenul de un an; 

- data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii 

concilierii, în cazul contractelor administrative. 

 pentru motive temeinice cererea poate fi introdusă şi după termenul de 

6 luni, dar numai târziu de un an; 

 termenele, în acest caz, încep să curgă de la data publicării deciziei 

Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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 Aceste condiţii sunt cele stabilite prin art. 7 alin. (5) şi prin art. 11 alin. (1) şi (2) din Legea 554/2004; 
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 1.3. Instanţa competentă 

 

Conform art. 10 din Legea 554/2004, 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 de lei, se soluţionează în fond, de tribunalele administrativ-

fiscale.  

Litigiile 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. 

Recursul împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele administrativ-

fiscale se judecă de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de 

apel. 

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. 

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. 

 

 

 1.4. Termenul de introducere a acţiunii 

 

Conform art. 11 din Legea 554/2004, 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: 

- data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data 

comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii; 

- data expirării termenului legal de soluţionare a cererii, fără a depăşi 

un an de la data emiterii actului; 

- data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii 

concilierii, în cazul contractelor administrative. 

Trebuie observat faptul că legea permite, pentru motive temeinice, în cazul 

actului administrativ unilateral, ca cererea să poată fi introdusă şi peste termenul 

de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. 

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. Cererea să poată fi introdusă în 

termenul de 6 luni, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. 



 95 

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. 

Termenul de 6 luni este termen de prescripţie, în sensul că după expirarea 

termenului nu mai poate fi depusă cererea. 

Termenul de un an este termen de decădere, în sensul că după expirarea 

acestui termen subiectul decade din dreptul său subiectiv. 

 

 

1.5. Documentele necesare pentru introducerea acţiunii în contenciosul 

administrativ 

 

Reclamantul trebuie să anexeze 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. 

 

 

 

 1.6. Citarea părţilor 

 

La primirea cererii, conform art. 13 din Lege, 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.  

În situaţia în care reclamant este un terţ67 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 lucrări necesare pentru 

soluţionarea cauzei. 

În acelaşi mod corespunzător situaţiilor prezentate mai sus, 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. 

În situaţia în care autoritatea publică nu trimite în termenul stabilit de 

instanţă lucrările cerute, conducătorul acesteia va fi obligat prin încheiere 
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 Terţ, în sensul acestei legi, este considerată persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim 

printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept (conform art. 1, alin. 2 din Legea 

554/2004); 
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interlocutorie, să plătească statului, cu titlu de amendă judiciară, 10 % din salariul 

minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificată. 

 

 

 1.7. Suspendarea executării actului 

 

a) Solicitarea suspendării executării actului administrativ de către 

instanţă odată cu sesizarea autorităţii administrative emitente în cadrul 

procedurii prealabile 

 

Legea 554/2004 lasă posibilitatea persoanei vătămate printr-un act 

administrativ să ceară instanţei de judecată suspendarea respectivului act chiar 

dacă acesta nu a îndeplinit procedura prealabilă, ci doar a iniţiat-o. 

Astfel, art. 14 din Legea 554/2004 dispune că în cazuri bine justificate şi 

pentru prevenirea unei pagube iminente, o dată cu sesizarea, conform procedurii 

prealabile68, 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. 

Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru a cere instanţei de judecată 

suspendarea actului administrativ înaintea îndeplinirii procedurii prealabile sunt: 

- cererea să se facă numai în cazuri bine justificate şi pentru 

prevenirea unei pagube iminente; 

- trebuie să se facă o dată cu sesizarea, conform procedurii prealabile, 

a autorităţii administrative care a emis actul considerat a fi ilegal. 

 

Dacă sunt îndeplinite aceste condiţii instanţa va rezolva cererea de 

suspendare, de urgenţă, cu citarea părţilor. 

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. Şi în acest caz instanţa va rezolva cererea de 

suspendare, de urgenţă, cu citarea părţilor. 

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. 
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 conform art. 7 din Legea 554/2004 care reglementează modul de îndeplinire a procedurii prealabile; 
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b) Solicitarea suspendării actului administrativ prin acţiunea principală 

 

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. Instanţa va rezolva 

cererea de suspendare, de urgenţă, cu citarea părţilor. 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. 

Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar 

introducerea recursului nu suspendă executarea. 

 

 

 1.8. Introducerea în cauză a funcţionarului 

 

Cererile în justiţie prevăzute de Legea 554/2004 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 solicită plata unor despăgubiri 

pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. 

În cazul în care acţiunea este admisă, persoana respectivă va putea fi 

obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică respectivă. 

Persoana acţionată astfel în justiţie îl poate chema în garanţie pe 

superiorului său ierarhic, de la care a primit ordin scris să elaboreze sau să nu 

elaboreze actul. 

 

 

 1.9. Judecarea cererilor  

 

Cererile adresate instanţei se judecă de urgenţă şi cu precădere în şedinţă 

publică, în completul stabilit de lege. 

Pentru cererile formulate în baza Legii 554/2004 se percep taxele judiciare 

de timbru prevăzute de Legea 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. 

Hotărârile trebuiesc redactate şi motivate de urgenţă, în cel mult 10 zile de 

la pronunţare. 
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 1.10. Soluţiile pe care le poate da instanţa  

 

Instanţa competentă, soluţionând cererea la care se referă art. 8 alin. 1 din 

Legea 554/2004 (cererea persoanei vătămate într-un drept recunoscut de lege  

sau  într-un interes legitim printr-un act administrativ, nemulţumită de răspunsul 

primit la plângerea prealabilă adresată autorităţii publice emitente sau dacă nu 

a primit un răspuns în termen de 30 de zile) 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. 

Instanţa este competentă să se pronunţe, în afara situaţiilor de mai sus, şi 

asupra legalităţii actelor şi operaţiunilor administrative care au stat la baza 

emiterii actului supus judecăţii. 

În cazul soluţionării cererii, instanţa va hotărî şi asupra despăgubirilor 

pentru daune materiale şi morale cauzate, dacă reclamantul a solicitat acest lucru. 

Atunci când obiectul acţiunii în contencios administrativ îl formează un 

contract administrativ, în funcţie de starea de fapt, instanţa poate: 

- dispune anularea acestuia, în tot sau în parte; 

- obliga autoritatea publică să încheie contractul la care reclamantul 

este îndrituit; 

- impune uneia din părţi îndeplinirea unei anumite obligaţii; 

- suplini consimţământul unei părţi, când interesul public o cere; 

- obliga la plata unor despăgubiri pentru daunele materiale şi morale. 

Soluţiile prevăzute pentru soluţionarea cererilor împotriva actelor 

administrative şi a contractelor administrative pot fi stabilite sub sancţiunea unei 

penalităţi pentru fiecare zi de întârziere. 

 

 

 1.11. Termenul de prescripţie pentru despăgubiri 

 

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. 

Cererile se adresează instanţelor de contencios administrativ competente, 

în termenul de un an. Aceste cereri se supun normelor Legii 554/2004 în ceea ce 

priveşte procedura de judecată şi taxele de timbru. 

 

 1.12. Recursul 

 

Conform art. 20 din Legea 554/2004, hotărârea pronunţată în prima 

instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la pronunţare ori de la 

comunicare. Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă. 
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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 reglementată de această 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. 

 

 1.13.Judecarea recursului în situaţii deosebite 

 

Art. 21 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 

reglementează procedura judecării recursului în situaţii deosebite. Astfel, 

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. 

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. 

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. 

Motivarea recursului se poate face, sub sancţiunea nulităţii pentru 

tardivitate, în termen de două zile de la comunicare. 

Procedura de citare a părţilor şi de comunicare a motivelor de recurs se va 

efectua cu prescurtarea termenului de 48 de ore, prin agent procedural sau prin 

orice mijloc rapid de comunicare a informaţiilor scrise. 

2. Procedura de executare 

 

2.1. Titlul executoriu 

 

Conform art. 22 din Legea 554/2004, hotărârile judecătoreşti definitive şi 

irevocabile, prin care s-au admis acţiunile formulate potrivit dispoziţiilor 

prezentei legi, constituie titluri executorii. 

 

2.2. Obligaţia publicării 

 

Conform art. 23 din Legea 554/2004 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 I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale judeţelor 
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ori al municipiului Bucureşti, la cererea instanţei de executare ori a 

reclamantului, fiind scutite de plata taxelor de publicitate. 

 

 2.3. Obligaţia executării 

 

Prin art. 24, Legea contenciosului administrativ stabileşte modul de 

îndeplinire, de către autoritatea publică vizată prin hotărârea instanţei de judecată, 

a obligaţiei de executare a hotărârii judecătoreşti. 

Astfel, 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. 

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. 

Neexecutarea sau nerespectarea hotărârilor judecătoreşti definitive şi 

irevocabile pronunţate de instanţa de contencios administrativ şi dup aplicarea 

amenzii de mai sus constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 

luni la 3 ani sau cu amendă de la 25.000.000 la 100.000.000 lei. 

 

 

 2.4. Instanţa de executare 

 

Conform art. 25 din Lege, sancţiunea şi despăgubirile prevăzute la art. 24 

alin. (2) (amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere 

şi dreptul la despăgubiri a reclamantului pentru întârziere) se aplică, respectiv se 

acordă, de instanţa de executare, la cererea reclamantului. Hotărârea se ia în 

camera de consiliu, de urgenţă, cu citarea părţilor. Cererea introdusă de reclamant 

în acest caz este scutită de taxă de timbru. 

Hotărârea pronunţată de instanţa de executare poate fi atacată cu recurs în 

termen de 5 zile de la pronunţare. 

Aceste prevederi 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. 

 

 2.5. Acţiunea în regres  

 

Legea dă posibilitatea conducătorului autorităţii publice, conform art. 26, 

să se poată îndrepta împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii, potrivit 
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dreptului comun. În cazul în care cei vinovaţi sunt funcţionari publici, se vor 

aplica reglementările speciale. 

 

 2.6. Completarea dispoziţiilor Legii 554/2004 cu dreptul comun 

 

Art. 28 din Legea contenciosului administrativ statuează că dispoziţiile 

conţinute de ea 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 

ea.  

Compatibilitatea aplicării unor norme ale Codului de procedură civilă se 

stabileşte de instanţă, cu prilejul soluţionării excepţiilor. 

Tot în acest articol se stabileşte că 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. 

 

 

3. Organizarea şi competenţa instanţelor de contencios administrativ 

 

3.1. Principiile organizării şi realizării  justiţiei prevăzute de Legea nr. 

304/2004 privind organizarea judiciară 

 

a) Principiul liberului acces la justiţie. Conform art. 6 alin. (1) din Legea 

nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, „orice persoană se poate adresa 

justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime în 

exercitarea dreptului său la un proces echitabil”. Accesul la justiţie nu poate fi 

îngrădit.  

 

b) Principiul egalităţii în faţa legii. Art. 7 din aceiaşi lege stabileşte că 

toate persoanele sunt egale în faţa legii, fără privilegii şi fără discriminări. Justiţia 

se realizează în mod egal pentru toţi, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine 

etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, avere, 

origine ori condiţie socială sau de orice alte criterii discriminatorii.  

 

c) Principiul unicităţii, imparţialităţii şi egalităţii în administrarea 

justiţiei. În art. 2  alin. (1) din Legea 304/2004 se stabileşte că justiţia este unică, 

imparţială şi egală pentru toţi. 

 

d) Principiul dreptului la un proces echitabil. Conform art. 10 di aceiaşi 

lege toate persoanele au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor 
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într-un termen rezonabil, de către o instanţă imparţială şi independentă, 

constituită potrivit legii.  

 

   e) Principiul caracterului public al şedinţelor de judecată. Art. 11  

stabileşte că şedinţele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de 

lege. Pronunţarea hotărârilor se face în şedinţă publică, cu excepţia cazurilor 

prevăzute de lege.  

 

f) Principiul desfăşurării procedurii judiciare în limba română. Art. 12 

stabileşte următoarele: Procedura judiciară se desfăşoară în limba română. 

Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în 

limba maternă, în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile prezentei legi. Cererile 

şi actele procedurale se întocmesc numai în limba română.  

 

 

   g) Principiul garantării dreptului la apărare. Prin art. 13 se dispune că 

dreptul la apărare este garantat. În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie 

reprezentate sau, după caz, asistate de un apărător, ales sau numit din oficiu, 

potrivit legii.  

 

3.2. Organizarea instanţelor judecătoreşti  

 

   Conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară, justiţia se realizează prin următoarele instanţe judecătoreşti:  

 

   a) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;  

   b) curţi de apel;  

   c) tribunale;  

   d) tribunale specializate;  

   e) judecătorii.  

 

a) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se compune din: preşedinte, un 

vicepreşedinte, 4 preşedinţi de secţii şi judecători (art. 17 din Legea 304/2004). 

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este organizată în 4 secţii, Completul de 

9 judecători şi Secţiile Unite, fiecare având competenţă proprie.  

Cele patru secţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt: 

- Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, 

- Secţia penală,  

- Secţia comercială, 

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal.  
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Conform art. 19 Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de curţile 

de apel şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege.  

Mai mult, conform art. 21 din acelaşi act normativ, Secţiile Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, în raport cu competenţa fiecăreia, soluţionează:  

- cererile de strămutare, pentru motivele prevăzute în codurile de 

procedură;  

- conflictele de competenţă, în cazurile prevăzute de lege;  

- orice alte cereri prevăzute de lege.  

 Secţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie soluţionează şi recursurile 

declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti, de orice 

natură, care nu pot fi atacate pe nici o altă cale, iar cursul judecăţii a fost întrerupt 

în faţa curţilor de apel.  

 

b) Curţile de apel   

 

Conform art. 33 alin. (1) din Legea 304/2004, curţile de apel sunt instanţe 

cu personalitate juridică, în circumscripţia cărora funcţionează mai multe 

tribunale şi tribunale specializate.  

În cadrul curţilor de apel funcţionează secţii pentru cauze civile, cauze 

penale, cauze comerciale, cauze cu minori şi de familie, cauze de contencios 

administrativ şi fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, 

precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi fluviale sau 

pentru alte materii.  

 

 

c) Tribunalele şi tribunalele specializate 

 

Tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul 

fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, şi au, de regulă, sediul în municipiul 

reşedinţă de judeţ.  

În circumscripţia fiecărui tribunal sunt cuprinse toate judecătoriile din 

judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti.  

Conform art. 35 alin. (1) din Legea 305/2004, tribunalele specializate sunt:  

- tribunale pentru minori şi familie;  

- tribunale de muncă şi asigurări sociale;  

- tribunale comerciale;  

- tribunale administrativ-fiscale.  

 

Tribunalele specializate sunt instanţe fără personalitate juridică, care 

funcţionează la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti şi au, de regulă, 

sediul în municipiul reşedinţă de judeţ.  
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  Tribunalele administrativ-fiscale sunt instanţe cu competenţă de judecare 

a proceselor în contenciosul administrativ . Astfel, conform art. 45 din acelaşi act 

normativ, tribunalele administrativ-fiscale judecă în primă instanţă cauzele în 

materie de contencios administrativ şi fiscal, precum şi cererile persoanelor 

vătămate prin ordonanţe sau, după caz, dispoziţii din ordonanţe ale Guvernului 

declarate neconstituţionale, în afară de cele date prin lege în competenţa curţilor 

de apel.  

Tribunalele administrativ-fiscale judecă în primă instanţă şi litigiile 

rezultate din activitatea Curţii de Conturi, în afară de cele date prin lege în 

competenţa curţilor de apel.  

 

d) Judecătoriile sunt instanţe fără personalitate juridică, organizate în 

judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti.  

 

3.3. Instanţele de contencios administrativ şi competenţele acestora 

 

Din prezentarea de mai sus rezultă că instanţele de contencios 

administrativ sunt următoarele: 

 

a) Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie. Aceasta judecă, conform Legii 304/2004, recursurile împotriva 

hotărârilor pronunţate de curţile de apel şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute 

de lege; cererile de strămutare, pentru motivele prevăzute în codurile de 

procedură, conflictele de competenţă, în cazurile prevăzute de lege, orice alte 

cereri prevăzute de lege;  recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive 

sau a actelor judecătoreşti, de orice natură, care nu pot fi atacate pe nici o altă 

cale, iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curţilor de apel.  

Conform Legii contenciosului administrativ 554/2004, aceasta judecă 

recursul împotriva sentinţelor pronunţate de secţiile de contencios administrativ 

şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. 

 

b) Secţiile curţilor de apel pentru judecarea cauzelor  de contencios 

administrativ şi fiscal. Acestea judecă în fond, potrivit Legii 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, litigiile 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, dacă prin lege specială nu se prevede altfel. De asemenea, judecă 

recursul împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele administrativ-fiscale. 

 

c) Tribunalele administrativ-fiscale sunt instanţe cu competenţă de 

judecare a proceselor în contenciosul administrativ . Astfel, conform Legii 

304/2004 de organizare judiciară, tribunalele administrativ-fiscale judecă în 
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primă instanţă cauzele în materie de contencios administrativ şi fiscal, precum şi 

cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după caz, dispoziţii din 

ordonanţe ale Guvernului declarate neconstituţionale, în afară de cele date prin 

lege în competenţa curţilor de apel.  

Conform aceluiaşi act normativ, tribunalele administrativ-fiscale judecă în 

primă instanţă şi litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi, în afară de 

cele date prin lege în competenţa curţilor de apel.   

Conform Legii 554/2004, 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 de lei, se soluţionează în fond, de tribunalele administrativ-fiscale. 
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ANEXE 

 

PRACTICĂ JUDECĂTOREASCĂ ÎN MATERIA  

CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 

 

1. Ordin al ministrului învăţământului privind metodologia referitoare la 

fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de 

învăţământ.  Înscrierea obligatorie în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 

6 ani. Nelegalitatea ordinului 

  

Legea nr. 268/2003, art. 20 alin. (4) 

                                                      Legea nr. 84/1995 

  

            Conform art. 20 alin. (4) din Legea nr. 268/2003, înscrierea în clasa I a 

copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la începerea anului şcolar este 

facultativă, fiind lăsată la latitudinea părinţilor, tutorilor sau a susţinătorilor 

legali, şi nu obligatorie cum prevede metodologia privind cifra de şcolarizare şi 

stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ 

  

I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ şi fiscal,  

decizia nr. 72 din 11 ianuarie 2005  

  

           Reclamantul Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Sector 5 a chemat în 

judecată Ministerul Educaţiei şi Comerţului şi pe ministrul E.A. solicitând să se 

dispună anularea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi 

stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 

2003-2004, aprobată prin Ordinul nr.3213 din 31.01.2003. 

            În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că prin prevederile acestei 

metodologii se încalcă Legea nr.84/1995, în sensul că generalitatea 

învăţământului obligatoriu prin cuprinderea în clasa I a tuturor copiilor care 

împlineau vârsta de 6 ani până la începutul anului şcolar 2003 – 2004, este 

contrară prevederilor art.20 alin. (2) şi (3) din Legea nr.84/1995. 

            Privitor la prevederea constituirii formaţiunilor de studii pe grupe 

constituite din maxim 20 copii (învăţământul preşcolar) şi 25 elevi (învăţământ 

gimnazial, profesional, liceal, postliceal), se susţine că şi aceasta încalcă 

prevederile Legii nr.84/1995 – enumerate în art.158. 

                        În ceea ce priveşte învăţământul de artă şi sportiv, se încalcă o 

serie de acte normative şi se aduce atingere drepturilor membrilor de sindicat, 
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rezultând practic desfiinţarea unităţilor de învăţământ de artă cu program 

suplimentar. 

            Curtea de Apel Bucureşti, secţia de contencios administrativ a respins ca 

neîntemeiată acţiunea. 

            Împotriva acestei soluţii a declarat recurs reclamantul Sindicatul 

Învăţământ Preuniversitar Sector 5 Bucureşti, susţinând ,în esenţă că, în mod 

greşit, instanţa de fond a reţinut că prin Legea nr.268/2003 a fost „generalizat 

învăţământul obligatoriu prin cuprinderea în clasa I a tuturor copiilor care vor 

împlini vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar”, acest capăt de cerere 

rămânând fără obiect. 

            În mod eronat, instanţa de fond a reţinut că în ce priveşte constituirea 

formaţiunilor de studiu spre limita maximă, Legea nr.84/1995 nu a fost încălcată, 

deoarece legea învăţământului prevede o limită maximă ce nu a fost încălcată, de 

dispoziţiile Metodologiei. 

            Cu privire la înfiinţarea şcolilor, liceelor cu program sportiv sau de artă 

suplimentar, instanţa a susţinut că aceasta este la latitudinea ministerului de 

resort, deşi reclamantul a contestat faptul că metodologia nu cuprinde referiri la 

aceste unităţi. 

            Recursul este fondat.   

            Prin Legea nr.268/2003 pentru modificarea şi completarea Legii 

învăţământului nr.84/1995 a fost modificat art.20 astfel:  

„(1) Învăţământul primar se organizează şi funcţionează, de regulă, cu 

program de dimineaţă, în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I-IV, I-VIII, 

I-X sau I-XII/ XIII. 

            (2) În clasa I sunt înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 

data începerii anului şcolar. 

            (3) La cererea scrisă a părinţilor, tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi 

înscrişi în clasa I şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului 

calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihomatică este corespunzătoare. 

            (4) La cererea scrisă a părinţilor, tutorilor sau a susţinătorilor legali, 

înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii 

anului şcolar va fi amânată cu un an”. 

            Drept urmare, se lasă la latitudinea părinţilor, tutorilor sau a susţinătorilor 

legali înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani, până la data 

începerii anului şcolar şi nu aşa cum prevede, fără excepţie, metodologia 

înscrierii obligatorie a acestor copii în clasa I. 

            În ceea ce priveşte constituirea formaţiunilor de studiu spre limita 

maximă, dispoziţiile art.158 din Legea nr.84/1995 consacră drept criteriu 

fundamental de constituire a formaţiunilor de studiu media numărului de 

preşcolari sau de elevi la clasa sau grupa respectivă. 
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            Textul metodologiei care a prevăzut „spre limita maximă” este neclar, 

faptul ce a condus la constituirea claselor în anul şcolar 2003-2004, la limita 

maximă. 

            Referitor la şcolile şi liceele cu program sportiv sau de artă, suplimentar 

existente în sistemul învăţământului preuniversitar, metodologia ministerului nu 

cuprinde nici un fel de referiri. 

            Având în vedere cele expuse, recursul a fost admis. 

 

 

2. Funcţionar public aflat în concediu medical. Ordin de eliberare din funcţie. 

Nelegalitatea ordinului 

  

Legea nr. 188/1999, art. 35 

  

Conform dispoziţiilor art.35 din Legea nr.188/1999, în perioada 

concediilor de boală raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate 

altfel decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză. 

            Aşadar, prin acest articol se instituie un principiu proteguitor pentru 

funcţionarul public şi anume, interdicţia ca în perioada în care se află în 

concediu de boală, raporturile de serviciu să înceteze sau să se modifice altfel 

decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză. 

            Logica unei asemenea norme este dedusă din nevoia specială de protecţie 

pentru funcţionarul public aflat într-o situaţie specială, datorită stării de 

sănătate. 

  

I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ şi fiscal,  

decizia nr. 842 din 14 februarie 2005 

  

            Prin acţiunea înregistrată la data de 24 martie 2004 reclamanta B.L.S. a 

chemat în judecată Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă 

de Justiţie, solicitând anularea parţială a Ordinului nr.197 din 30 ianuarie 2004 

emis de pârât, reintegrarea sa în funcţia publică deţinută, plata de despăgubiri 

egale  cu salariile indexate, majorate şi  recalculate,  respectiv cu celelalte 

drepturi de care ar fi beneficiat în funcţia avută, începând cu momentul 

producerii efectelor ordinului atacat precum şi obligarea pârâtului la plata 

cheltuielilor de judecată. 

            Reclamanta a arătat că prin ordinul atacat, s-a dispus în mod nelegal 

eliberarea sa din funcţia publică de director executiv adjunct al Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Teleorman. 

            Nelegalitatea actului atacat întemeiat în drept pe dispoziţiile art. XVII 

alin. (1) lit. b) din Legea nr.161/2003 este evidentă în opinia reclamantei întrucât 

fusese anterior reîncadrată prin Ordinul nr.877/2003, apreciindu-se că îndeplinea 
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condiţiile art. XVII alin. (1) lit. a) din Legea nr.161/2003 şi nemaiexistând astfel 

temei pentru aplicarea literei b) al aceluiaşi articol. 

            Totodată, reclamanta a arătat că la data emiterii ordinului de eliberare din 

funcţie era în concediu medical, prin actul atacat încălcându-se dispoziţiile Legii 

nr.188/1999. 

            În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.94
1
, art.33 alin. (1)) 

şi 3), art.34, art.87 alin. (1) lit. h) şi alin.3, art.89 din Legea nr.188/1999, precum 

şi pe cele ale art. XVI şi XVII ale Legii nr.161/2003. 

            La data de 13 aprilie 2004, reclamanta a depus o precizare a cererii de 

chemare în judecată în care a făcut referire la noua numerotare a articolelor Legii 

nr.188/1999 în urma republicării legii.   

            Pârâtul a formulat întâmpinarea depusă la dosar la data de 23 aprilie 2004, 

susţinând, în esenţă, că pentru funcţiile de conducere similare celei îndeplinite de 

reclamantă sunt necesare studii superioare economice, condiţie ce operează 

începând cu data publicării în Monitorul Oficial  a O.G.nr.161/2001, respectiv de 

la 31 august 2001, persoanele care au studii medii putând fi menţinute în funcţie 

doar dacă au fost încadrate înainte de intrarea în vigoare a ordonanţei, în 

condiţiile art.1 din O.U.G. nr.248/2000. S-a mai susţinut că această derogare nu 

se aplică în situaţia transformării funcţiei publice de conducere de contabil şef în 

funcţia publică de conducere de director executiv cu atribuţii de conducere a 

compartimentului financiar contabil a cărui ocupare necesită studii superioare de 

lungă durată.   

            Totodată, pârâtul a arătat că prin Ordinul nr.3765/C din 24 decembrie 

2003 intrat în vigoare la 15 ianuarie 2004, Ministrul Justiţiei a aprobat structura şi 

organizarea Ministerului Public, statele de personal şi de funcţii, urmând ca 

persoanele cu studii superioare să fie reîncadrate în funcţia publică de conducere 

de director executiv adjunct, iar cei care  aveau studii medii să fie eliberaţi din 

funcţia îndeplinită. 

            În plus, pârâtul a arătat că împrejurarea că reclamanta se afla în 

incapacitate temporară de lucru nu este relevantă sub aspectul valabilităţii actului 

contestat, întrucât s-a amânat data punerii în aplicare a acestui ordin cu privire la 

persoana reclamantei, precum şi în raport cu dispoziţiile art.13 alin. (1) din 

O.U.G.nr.83/2000. 

            De asemenea, pârâtul a mai susţinut şi că cele două texte de lege, 

respectiv lit. a) şi b) ale  art. XVII din Legea nr.161/2003 s-au aplicat în mod 

corect succesiv. 

            În opinia pârâtului, faptul că reclamanta a obţinut diplomă de licenţă nu 

justifică revocarea Ordinului nr.197/2004, întrucât studiile acesteia au fost 

finalizate după intrarea în vigoare a acestui ordin. 

            Curtea de Apel Bucureşti, secţia de contencios administrativ, prin sentinţa 

civilă nr.1280 din 18 mai 2004 a admis acţiunea reclamantei în temeiul art.89 din 

Legea nr.188/1999 republicată (fostul art.94
1
), a anulat în parte Ordinul 
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nr.1987/2004 emis de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie în ceea ce o priveşte pe aceasta, dispunând totodată, 

reintegrarea reclamantei în funcţia publică deţinută anterior emiterii ordinului. 

            Instanţa de fond a mai obligat pârâtul să-i plătească reclamantei drepturile 

cuvenite funcţiei publice respective, începând cu data eliberării din funcţie şi 

până la data reintegrării efective, cu excluderea perioadei în care a beneficiat de 

indemnizaţia pentru concediu medical, precum şi la plata cheltuielilor de judecată 

către reclamantă în sumă de 16.000.000 lei. 

            Pentru a se pronunţa în sensul arătat, instanţa de fond a mai reţinut, în 

esenţă, că : ordinul atacat nu a fost motivat în fapt; la data emiterii ordinului 

atacat reclamanta era funcţionar public, raportul său de serviciu fiind  guvernat de 

dispoziţiile Legii nr.188/1999; reclamanta a fost mai întâi reîncadrată în baza art. 

XVII alin. (1) lit. a) din Legea nr.161/2003 în funcţia de director executiv prin 

Ordinul nr.877/2003 pentru ca ulterior, prin ordinul atacat, emis după împlinirea 

termenelor prevăzute de Legea nr.161/2003 pentru etapele procedurii de 

reîncadrare în funcţie să fie eliberată din funcţie în temeiul art. XVII alin. (1) lit. 

b); la data  eliberării din funcţie reclamanta era în concediu medical, ordinul 

atacat fiind emis cu încălcarea prevederilor art.34 din Legea nr.188/1999 în 

forma în vigoare la data respectivă. 

            Instanţa de fond a mai reţinut că acest motiv de nelegalitate face inutilă 

analiza privind aplicabilitatea dispoziţiilor art.11 alin. (2) din Legea nr.82/1991 

modificată prin O.G.nr.61/2001 şi a Ordinului Ministrului Finanţelor Publice 

nr.1745/2002. 

            În plus, s-a reţinut că reclamanta în sesiunea februarie 2004 a obţinut 

diploma de licenţă în economie. 

            Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, Ministerul 

Public – Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie reprezentat de 

procurorul general în calitate de pârât invocându-se dispoziţiile art.304 pct.9 şi 

cele ale art.304
1
 C. proc. civ. 

            În dezvoltarea motivelor de recurs se susţine că în mod greşit a reţinut 

instanţa de fond că actul atacat nu a fost motivat în fapt, întrucât în cauză 

eliberarea din funcţie nefiind imputabilă reclamantei situaţia de fapt reiese din 

contextul legal conturat de modificările Legii nr.188/1999 prin Legea 

nr.161/2003. 

            Printr-un al motiv de recurs se susţine că instanţa de fond nu a avut în 

vedere că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a făcut eforturi, 

pe de o parte, pentru a se aplica corect toate dispoziţiile legale şi solicitările 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, iar, pe de altă parte, pentru a se evita 

eliberarea din funcţie a persoanelor care se aflau în situaţia de a ocupa funcţii 

publice corespunzătoare clasei I în condiţiile în care studiile absolvite sunt 

necesare claselor a II-a şi a IIII-a. 
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            Recurentul consideră eronată şi aprecierea instanţei de fond potrivit căreia 

incapacitatea temporară de muncă a reclamantei, la data emiterii ordinului atacat, 

este un motiv de nelegalitate care face inutilă analiza celorlalte apărări din 

întâmpinare. Totodată, se susţine că şi în cazul în care reclamanta s-ar fi aflat 

într-adevăr în incapacitate de muncă (deşi în perioada respectivă a lucrat şi a 

susţinut examen), nu se pot ignora dispoziţiile Legi nr.188/1999 modificate şi 

completate de Legea nr.161/2003, precum şi cele ale H.G.nr.1209/2003 cu privire 

la condiţiile necesare pentru exercitarea funcţiei publice de conducere. Se mai 

susţine de recurent că instanţa de fond nu a avut în vedere că reclamanta nu 

îndeplineşte cumulativ condiţiile cerute de lege pentru a fi reîncadrată în funcţia 

publică de conducere de director executiv adjunct, stabilind în sarcina instituţiei 

pârâte o obligaţie imposibil de executat. 

            În plus, arată recurentul, pentru funcţia publică de conducere în care s-a 

dispus reîncadrarea reclamantei s-a  organizat concurs şi a fost numită o altă 

persoană, aceasta fiind confirmată în funcţie de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, autoritate căreia nu-i este opozabilă  hotărârea instanţei de 

fond şi care şi-a exprimat poziţia prin adresa nr.352850 din 1 iunie 2001. 

            Examinându-se sentinţa atacată în raport cu toate criticile formulate, cu 

toate probele administrate în cauză precum şi cu dispoziţiile legale incidente 

pricinii, inclusiv cele ale art.304
1
 C. proc. civ. se constată că recursul este 

nefondat pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

            Conform dispoziţiilor art.35 din Legea nr.188/1999, în perioada 

concediilor de boală raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate 

altfel decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză. 

            Aşadar, prin acest articol se instituie un principiu proteguitor pentru 

funcţionarul public şi anume, interdicţia ca în perioada în care se află în concediu 

de boală, raporturile de serviciu să înceteze sau să se modifice altfel decât din 

iniţiativa funcţionarului public în cauză. 

            Logica unei asemenea norme este dedusă din nevoia specială de protecţie 

pentru funcţionarul public aflat într-o situaţie specială, datorită stării de sănătate. 

            Printre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice, potrivit 

art.4 din Legea nr.188/1999 (art.3 după renumerotare) este şi „stabilitatea 

funcţionarului public”, acest principiu reprezentând în acelaşi timp o dimensiune 

esenţială a regimului juridic aplicabil funcţionarului public. 

            În cauză, este de necontestat că intimata-reclamantă, la data emiterii 

ordinului atacat, se afla într-un raport de serviciu cu recurentul-pârât, deţinând 

funcţia publică de conducere de director executiv adjunct la Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Teleorman. 

            De asemenea, înscrisurile depuse la dosar adeveresc că intimata-

reclamantă, în perioada 30 ianuarie – 29 februarie 2004 se afla în concediu 

medical. 
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            Susţinerile recurentului-pârât în sensul că aceste înscrisuri aveau doar 

caracter formal, în realitate intimata având diverse activităţi nu pot fi primite în 

raport cu faptul că înscrisurile medicale oficiale nu au fost desfiinţate. 

            Aşadar, astfel cum corect a reţinut şi instanţa de fond, în perioada în care 

funcţionarul public se află în incapacitate temporară de muncă, raportul de 

serviciu al acestuia este suspendat de drept, conform art.81 lit. h) din Legea 

nr.188/1999. 

            Totodată, se constată că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, prin Ordinul nr.877/2003, în baza dispoziţiilor art. XVII alin. (1) lit. a) 

din Legea nr.161/20903 a reîncadrat-o pe intimata-reclamantă în funcţia de 

director executiv, iar ulterior a eliberat-o din funcţie în baza prevederilor art. 

XVII alin. (1) lit. b), deşi conform art. XVI alin. (1) lit. c) autorităţile şi 

instituţiile publice aveau obligaţia reîncadrării funcţionarilor publici, până la data 

de 15 iulie 2003, dată obligatorie atât pentru recurentul-pârât cât şi pentru 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

În cauză, este de necontestat că prin Ordinul nr.197 din 30 ianuarie 2004 s-

a dispus după reîncadrare, că începând cu data de 1 februarie 2004 intimata-

reclamantă se eliberează din funcţia publică de director executiv şi se încadrează 

cu contract individual de muncă după reîncadrarea acesteia în baza art. XVII alin. 

(1) lit. a) din Legea nr.161/2003. 

            În condiţiile mai sus arătate, se constată că în raport cu încălcarea – prin 

actul atacat -  a prevederilor imperative şi principiilor de bază ale Statutului 

funcţionarului public stabilite de  Legea nr.188/1999, celelalte chestiuni invocate 

în apărare de recurentul-pârât nu sunt relevante în cauză. 

            De altfel, aşa cum s-a dovedit în cauză,  intimata-reclamantă şi-a finalizat 

şi studiile superioare, iar ocuparea postului de altă persoană în condiţiile în care 

se derula litigiul şi când existau şi alte posibilităţi legale de a asigura 

funcţionalitatea postului, sunt argumente ce demonstrează că soluţia adoptată de  

instanţa de fond  este legală contrar opiniei recurentului. 

            În consecinţă, constatându-se că sentinţa atacată este legală şi temeinică, 

amplu şi corect motivată, iar criticile formulate acesteia nefondate, în baza 

art.312 C. proc. civ., urmează a se respinge recursul declarat în cauză ca 

nefondat. 
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3. Act administrativ. Suspendarea executării. Ordonanţă preşedinţială. 

Inadmisibilitate. 

  

Legea nr.29/1990 

Codul de procedură civilă, art.319
1
 şi art.403 alin.(4) 

  

            Cererea de ordonanţă preşedinţială formulată cu privire la un act 

administrativ în faţa unei instanţe de contencios administrativ este inadmisibilă. 

În materia contenciosului administrativ, suspendarea actului administrativ 

nu poate fi solicitată pe cale de ordonanţă preşedinţială în condiţiile art.319
1
 şi 

art.403 alin.(4) din Codul de procedură civilă, întrucât în materia contenciosul 

administrativ există dispoziţii cu caracter derogatoriu cuprinse în Legea 

nr.29/1990. 

  

I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ şi fiscal,  

decizia nr.1648 din 15 martie 2005 

  

            Notă: Legea nr.29/1990 a fost abrogată prin art.31 alin.(2) din Legea 

nr.554/2004. 

  

            Prin încheierea nr.581 din 10 noiembrie 2003, Curtea de Apel Timişoara 

–Secţia comercială şi de contencios administrativ a admis cererea de ordonanţă 

preşedinţială formulată de reclamanta S.C. „F.S.Z.” S.A. şi, în consecinţă, a 

suspendat provizoriu executarea deciziei civile nr.476 din 30 septembrie 2003, 

pronunţată de aceeaşi instanţă, până la soluţionarea cererii de suspendare din 

cadrul contestaţiei în anulare. 

            Instanţa a reţinut că soluţia respectivă se impune în raport de înscrisurile 

prezentate de reclamantă, care confirmă atât urgenţa măsurii cât şi temeinicia ei, 

sub aspectul prejudiciului ce s-ar putea crea societăţii comerciale. 

            În drept au fost invocate dispoziţiile art.403 alineatul ultim C.proc.civ.. 

            Împotriva acestei încheieri a declarat recurs pârâta Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Arad a Judeţului Arad. 

            Recurenta a susţinut că, în mod greşit, prima instanţă a admis cererea de 

ordonanţă preşedinţială, deoarece decizia civilă nr.476/CA/2003 a Curţii de Apel 

Timişoara nu a fost investită cu formulă executorie şi nici nu s-a trecut la 

executarea silită a acestei hotărâri judecătoreşti. 

            Pe de altă parte, nu există motive temeinice care să justifice urgenţa 

cerută de lege pentru suspendarea executării titlului executoriu. 

            Oral, reprezentantul recurentei a invocat la termenul de astăzi excepţia de 

inadmisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantă la o 

instanţă de contencios administrativ. 

            Recursul este întemeiat. 
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            Prin decizia nr.476 din 30 septembrie 2003, Curtea de Apel Timişoara –

Secţia comercială şi de contencios administrativ a admis recursul declarat de 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad şi a modificat sentinţa 

civilă nr.1192 din 6 mai 1992, pronunţată de Tribunalul Arad în sensul 

respingerii ca neîntemeiată a acţiunii formulată de reclamanta S.C. „F.S.Z.” S.A. 

pentru anularea unor acte administrativ-jurisdicţionale şi financiare. 

            Această hotărâre nu a fost investită însă, cu formulă executorie şi nici nu 

face parte din categoria hotărârilor judecătoreşti irevocabile care se aduc la 

îndeplinire pe cale de executare silită. 

            Rezultă deci, că cererii nu-i sunt aplicabile dispoziţiile art.319
1
 şi 403 

alin.(4) C.proc.civ., invocate de reclamantă. 

            Existenţa unei reglementări cu caracter derogatoriu, consacrată prin 

dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr.29/1990, obligă partea 

interesată să urmeze procedura reglementată prin acest act normativ şi nu 

procedura prevăzută de normele dreptului comun, conţinute în Codul de 

procedură civilă. 

            Ignorând toate aceste aspecte şi admiţând cererea de ordonanţă 

preşedinţială, curtea de apel a pronunţat o hotărâre cu încălcarea esenţială a legii. 

            Recursul declarat de pârâtă a fost admis, iar sentinţa civilă atacată a fost 

modificată în sensul respingerii cererii formulată de reclamantă ca inadmisibilă. 

 

 

4. Funcţionar public. Sancţiune disciplinară. Încetarea raporturilor de 

serviciu. Destituire din funcţia publică. Actul de destituire. Condiţii. Nulitate. 

  

Legea nr.188/1999, art.84 alin.(1) lit.d) şi alin.(4), art.84 alin.(5), art.93 

Legea nr.53/2003 - Codul muncii, art.61 lit.d), art.64 alin.(1), art.268 

  

            Destituirea din funcţia publică se poate face pentru motive imputabile 

funcţionarului public, ca sancţiune disciplinară, în baza art.84 alin.(1) lit.d) şi 

art.84 alin.(5) lit.a) din Legea nr.188/1999.  

            Legea nr.188/1999 nu cuprinde dispoziţii referitoare la forma şi 

conţinutul actului de destituire din funcţia publică, ca sancţiune disciplinară, 

astfel că, având în vedere prevederile art.93 din lege, se face aplicarea 

dispoziţiilor art.268 alin.(2) din Codul muncii. 

            În speţă, prin ordinul contestat, reclamantul a fost „eliberat” din funcţia 

publică de director general, în baza art.61 lit.d) şi art.64 alin.(1) din Codul 

muncii – referitoare la concedierea pentru faptul că salariatul nu corespunde 

profesional.  
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Curtea a reţinut că intenţia reală a autorităţii emitente a ordinului a fost 

de destituire din funcţie a reclamantului, ca sancţiune disciplinară, ordinul 

contestat fiind nul, întrucât nu cuprinde menţiunile, prevăzute, sub sancţiunea 

nulităţii absolute, de art.268 alin.(2) din Codul muncii, şi anume: descrierea 

faptei, motivele pentru care au fost înlăturate apărările celui în cauză, temeiul de 

drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară, termenul în care 

sancţiunea poate fi contestată şi instanţa competentă la care sancţiunea poate fi 

contestată. 

  

I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ şi fiscal,  

decizia nr.3445 din 31 mai 2005 

  

            Prin acţiunea înregistrată la 30 octombrie 2003, reclamantul L.P. a chemat 

în judecată Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, solicitând 

anularea Ordinului nr.443 din 2 octombrie 2003, reintegrarea în funcţia de 

director general al Spitalului C.F.R. Simeria, obligarea pârâtului la plata 

diferenţei de salariu, precum şi plata unor daune morale de 300.000.000 lei. 

            În motivarea acţiunii reclamantul arată că, prin ordinul atacat a fost 

eliberat din funcţia de conducere deţinută pentru nerespectarea dispoziţiilor 

privind achiziţiile publice, reglementate de O.U.G. nr.60/2001 şi Ordinul 

ministrului transporturilor nr.2006/2002, fără a se indica concret care dispoziţii 

au fost încălcate. 

            Mai susţine reclamantul că măsura este abuzivă, întrucât s-au invocat 

prevederile Codului muncii referitoare la concedierea salariatului, sancţiunea 

aplicată fiind disproporţionată în raport cu fapta reţinută în sarcina sa, că la data 

emiterii ordinului se afla în concediu medical, iar ordinul nu este semnat de 

ministru. 

            Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia comercială şi de contencios 

administrativ prin sentinţa civilă nr.221 din 19 noiembrie 2004 a respins acţiunea. 

            Instanţa a reţinut că reclamantul se face vinovat de faptul că nu a dispus 

efectuarea achiziţiilor necesare spitalului, prin licitaţie, conform O.U.G. 

nr.60/2001; că nu era necesar să i se acorde preaviz deoarece nu a fost concediat 

din unitate, ci doar schimbat din funcţia de conducere şi reîncadrat în funcţia de 

execuţie deţinută anterior; că susţinerea privitoare la faptul că se afla în concediu 

medical nu este fondată, întrucât reclamantul nu a fost concediat din unitate ci 

doar  eliberat din funcţia de conducere; că ordinul atacat a fost legal semnat de 

secretarul de stat din cadrul ministerului, care avea delegaţie de la ministru. 

            Împotriva acestei soluţii a declarat recurs reclamantul, susţinând că Bursa 

Română de Mărfuri, prin adresa din data de 17 februarie 2003 a precizat că 

organizează proceduri de achiziţii pentru mărfuri cu o valoare minimă de peste 
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40.000 Euro, că nu există fişa postului, că a fost o concediere şi nu o eliberare din 

funcţie. 

            Recursul este fondat. 

            La data de 2 octombrie 2003, prin Ordinul nr.443 emis de ministrul 

transporturilor, construcţiilor şi turismului, Lădariu Petru, director general al 

Spitalului C.F.R. Simeria a fost eliberat din funcţie, prevăzându-se că urmează a 

fi încadrat pe postul deţinut anterior. 

            În cuprinsul ordinului sunt precizate prevederile art.61 lit.d) şi de art.64 

alin.1 din Codul Muncii, care se referă la concedierea pentru necorespundere 

profesională. 

            Ceea ce s-a imputat reclamantului a fost nerespectarea dispoziţiilor 

privind  achiziţiile publice, conform O.U.G. nr.60/2001. 

            Ordinul atacat este nelegal. 

            Raporturile de serviciu ale recurentului în calitate de director general, nu 

erau reglementate de Codul Muncii, ci de dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici. 

            Prin ordin, în mod nelegal cu fost invocate ca temei de drept dispoziţiile 

art.61 lit.d) şi dispoziţiile art.64 alin.1 din Codul Muncii. 

            În dispozitivul ordinului s-a prevăzut că reclamantul „se eliberează din 

funcţie”. 

            Eliberarea din funcţie este prevăzută de dispoziţiile art.84 alin.1 lit.c) din 

Legea nr.188/1999, iar în conformitate cu art.84 alin.4 al legii, eliberarea din 

funcţie se dispune pentru motive neimputabile funcţionarului public în cazurile 

limitativ prevăzute la lit.a) – f) ale textului precizat. 

            Întrucât actul atacat nu cuprinde aceste menţiuni, este nelegal. 

            Având în vedere motivul imputat recurentului, rezultă că intenţia reală a 

autorităţii publice a fost aceea de destituire din funcţia publică a reclamantului, 

situaţie prevăzută de dispoziţiile art.84 alin.1 lit.d) din Legea nr.188/1999, cu 

referire la art.84 alin.5 lit.a) din lege, care reglementează destituirea din funcţia 

publică pentru motive imputabile funcţionarului, ca sancţiune disciplinară, 

aplicată pentru săvârşirea unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave 

(încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri). 

            Potrivit art.93 din Legea nr.188/1999, dispoziţiile acestei legi se 

completează cu prevederile legislaţiei muncii. 

            Întrucât Legea nr.188/1999 nu cuprinde dispoziţii referitoare la actul de 

destituire, în considerarea dispoziţiilor art.93 din Legea nr.188/ 1999, se vor 

aplica dispoziţiile art.268 din Codul Muncii. 

            Art.268 alin.2 lit.a) – f) din Codul Muncii sancţionează cu nulitatea 

absolută necuprinderea în actul de înlăturare din muncă a următoarelor menţiuni: 
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descrierea faptei, motivele pentru care au fost înlăturate apărările celui în cauză, 

temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea disciplinară, termenul în care 

sancţiunea poate fi contestată, instanţa competentă la care sancţiunea poate fi 

contestată. 

            Întrucât ordinul atacat nu cuprinde aceste menţiuni obligatorii, el este nul, 

motiv pentru care acţiunea reclamantului se impune a fi admisă. 

            Aşa fiind, se va admite recursul reclamantului, se va modifica sentinţa 

atacată, se va anula ordinul atacat şi conform art.89 alin.2 din Legea nr.188/1999 

se va dispune reintegrarea reclamantului în funcţia publică din care a fost 

destituit. 

            Potrivit art.89 alin.1 din Lege, pârâtul va fi obligat să-i plătească 

reclamantului o despăgubire egală cu diferenţa dintre salariile indexate, majorate 

şi recalculate ce i se cuveneau reclamantului pentru funcţia de director general şi 

salariile pe care acesta le-a încasat, plus celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 

în funcţia respectivă. 

            Capătul de cerere privind acordarea daunelor morale va fi însă respins, 

întrucât legislaţia specială, mai sus expusă, permite acordarea daunelor precizate 

în art.89 alin.1 din Legea nr.188/1999. 

            Recursul urmează a fi admis, va fi modificată sentinţa atacată şi, pe fond, 

admisă, în parte, acţiunea formulată de reclamantul L.P. 

 

 

5. Excepţie de nelegalitate. Succesiunea în timp a actelor normative. 

Admisibilitate. 

  

Legea nr.29/1990 

Legea nr.554/2004, art.4 alin.(1), art.27  

  

            Potrivit art.4 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ, 

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. 

            În speţă, instanţa de recurs a reţinut că, deşi cererea de chemare în 

judecată a fost introdusă anterior intrării în vigoare a Legii nr.554/2004, această 

împrejurare nu este de natură a face aplicabile, în privinţa excepţiei de 

nelegalitate, dispoziţiile Legii nr.29/1990 privind contenciosul administrativ. 

S-a considerat, astfel, că este admisibilă excepţia de nelegalitate ridicată 

în baza art.4 alin.(1) din Legea nr.554/2004, apreciindu-se că art.27 din această 

lege se referă la acţiunile aflate pe rolul instanţelor, iar nu la excepţiile de 

nelegalitate, iar, pe de altă parte, Legea nr.29/1990 nici nu prevede posibilitatea 
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ca instanţa de contencios administrativ să soluţioneze excepţia de nelegalitate a 

unui act administrativ invocată într-o cauză de altă natură - civilă, penală etc.. 

  

            I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ şi fiscal,  

decizia nr.4262 din 15 august 2005 

  

            Prin acţiunea înregistrată la data de 21 septembrie 2004 şi precizată 

ulterior, reclamanţii Z.V., H.G.D., N.G. şi V.Z. au chemat în judecată Ministerul 

Apărării Naţionale (M.Ap.N.), solicitând obligarea acestuia la emiterea deciziei 

de recalculare a pensiilor de serviciu şi suplimentară, precum şi la plata unor 

daune cominatorii. 

            Tribunalul Bucureşti – Secţia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări 

sociale, contencios administrativ şi fiscal, prin  încheierea din 31 mai 2005, în 

baza  art.4 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ, nr.554/2004, raportat 

la art.3 din Codul de procedură civilă, a sesizat Curtea de Apel Bucureşti în 

vederea judecării excepţiei de nelegalitate a H.G. nr.1188/2001 şi Ordinului 

ministrului apărării naţionale nr. M-116/2002 şi a suspendat judecarea cauzei 

până la soluţionarea acesteia. 

            Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi 

fiscal, prin sentinţa civilă nr.1338 din 13 iulie 2005, a respins ca neîntemeiată 

excepţia de  nelegalitate formulată de reclamanţi, reţinând, în esenţă, că actele 

normative atacate nu încalcă dispoziţii ale Legii nr.164/2001, iar excluderea de la 

recalcularea pensiei a anumitor elemente nu ţine de analizarea pe calea excepţiei 

de nelegalitate, ci de fondul cauzei, unde se vor administra probe pentru fiecare 

reclamant. 

            Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs, în termen legal, reclamanţii, 

susţinând că, în mod greşit, s-a reţinut că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile 

Legii nr.554/2004, iar nu cele ale Legii nr.29/1990 şi că dispoziţiile H.G. 

nr.1188/2001, ale H.G.nr.1294/2001 şi ale Ordinului ministrului apărării 

naţionale M-166/2002 sunt nelegale şi neconstituţionale, fiind contrare şi deciziei 

nr.87/1999 a Curţii Constituţionale. 

            Recursul este nefondat. 

            Astfel, conform dispoziţiilor art.4 alin.(1) din Legea nr.554/2004, intrată 

în vigoare la 30 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, respectiv 7 decembrie 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. 

            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. 
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            În speţă, se constată că s-a procedat în sensul textului de lege mai sus 

arătat, iar recurenţii - reclamanţi  care, de altfel, au invocat chiar ei excepţia de 

nelegalitate nu au atacat încheierea prin care s-a procedat în sensul dispoziţiilor 

art.4 alin.(1) din Legea nr.554/2004. 

            Faptul că acţiunea privind recalcularea pensiei a fost înregistrată înainte 

de intrarea în vigoare a dispoziţiilor Legii nr.554/2004 nu este de natură a face 

aplicabile dispoziţiile Legii nr.29/1990 întrucât, pe de o parte, la data invocării 

excepţiei de nelegalitate  erau aplicabile dispoziţiile Legii nr.554/2004, iar, pe de 

altă parte, dispoziţiile art.27 din Legea nr.554/2004 se referă la acţiunile aflate pe 

rolul instanţelor, iar nu la excepţiile de nelegalitate. 

            De altfel, Legea nr.29/1990 nici nu prevedea posibilitatea ca instanţa de 

contencios administrativ să soluţioneze excepţia de nelegalitate a unui act 

administrativ invocată într-o cauză de altă natură (civilă, penală, etc.). 

            Prin urmare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că instanţa a 

aplicat corect legea, având în vedere succesiunea în timp a actelor normative, 

reţinând corect incidenţa noii legi în soluţionarea excepţiei de nelegalitate. 

            Pe fondul cauzei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată de asemenea 

că soluţia adoptată de Curtea de Apel Bucureşti este corectă. Aceasta întrucât, 

analizând dispoziţiile H.G.nr.294/2001, ale H.G.nr.1188/2001, precum şi ale 

Ordinului ministrului apărării naţionale M-166/2002, nu se constată încălcări ale 

Legii nr.164/2001 privind pensiile militare, în principal ale art.1, 2, 3 şi 79 din 

această lege. 

            Existenţa unor elemente de diferenţiere între categoriile de pensii şi 

pensionari nu echivalează cu un tratament discriminatoriu decât în măsura în 

care, astfel cum s-a reţinut într-adevăr şi prin decizia nr.87/1999 a Curţii 

Constituţionale, s-ar crea diferenţieri între categorii de cetăţeni „aflaţi în aceeaşi 

situaţie”. Or, în cauză nu se pot reţine aspectele invocate pe calea excepţiei de 

nelegalitate, ci ca fiind chestiuni ce ţin de fondul cauzei, astfel cum corect a 

reţinut şi  instanţa a cărei sentinţă este atacată. 

            De altfel, această soluţie nu contravine nici deciziei nr.37/1993 a Curţii 

Constituţionale în ale cărei considerente se reţine că neconstituţionalitatea unui 

act administrativ nu reprezintă altceva decât o formă agravată de ilegalitate. 

            Se va respinge recursul declarat în cauză ca nefondat. 
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6. Suspendarea executării actului administrativ. Condiţii. 

  

Leg2a nr. 554/2004, art.14 alin. (1) 

  

Cuprins pe materii: Drept administrativ. 

Indice alfabetic:  Act administrativ 

                             Suspendarea executării. 

                                                                         

  

            Din conţinutul art. 14 alin.(1) al Legii nr.554/2004 rezultă că pentru 

soluţionarea favorabilă a cererii de suspendare, trebuie îndeplinite în mod 

cumulativ două condiţii: cazul să fie bine justificat şi paguba să fie iminentă. 

Simpla susţinere a reclamatei în sensul că nu datorează suma la care a fost 

obligată, precum şi împrejurarea că prin cuantumul ridicat al sumei, executarea 

silită ar perturba grav activitatea economică a societăţii, nu sunt de natură a 

satisface cerinţele legii în ceea ce priveşte admisibilitatea cererii de suspendare 

a executării actului administrativ. 

             

Î.C.C.J., Secţia de contencios administrativ şi fiscal,                  

                        Decizia nr. 5191 din 27 octombrie 2005. 

  

            Împotriva sentinţei civile nr.188 din 31 mai 2005, prin care Curtea de 

Apel Timişoara – secţia comercială şi de contencios administrativ a admis 

cererea reclamantei SC „N” SRL de suspendare a executării procesului verbal de 

control nr. 4170/1114.02.2005, a declarat recurs Autoritatea Naţională a Vămilor 

prin Direcţia Regională Vamală Timişoara, susţinând pe fond că, în cauză, nu 

erau îndeplinite cerinţele art.14 din Legea nr.554/2004. 

            Recursul este întemeiat. 

            Prezumţia de legalitate şi de veridicitate de care se bucură actul 

administrativ determină principiul executării acestuia din oficiu, actul 

administrativ unilateral fiind el însuşi titlu executoriu. A nu executa actele 

administrative, care sunt emise în baza legii, echivalează cu a nu executa legea 

ceea ce într-un stat de drept este de neconceput. 

            Suspendarea executării actelor administrative constituie, prin urmare, o 

situaţie de excepţie care intervine când legea o prevede, în limitele şi condiţiile 

anume reglementate. 

            Art.14 din Legea nr.554/2004 în baza căruia a fost introdusă cererea de 

faţă stabileşte că „în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube 

iminente, odată cu sesizarea, în condiţiile art.7 a autorităţii publice care a emis 

actul, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună 
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suspendarea executării actului administrativ până la pronunţarea instanţei de 

fond”.    

            Aşadar, din textul precizat rezultă că cererea de suspendare poate fi 

introdusă şi în perioada recursului prealabil, deci anterior sesizării instanţei cu 

fondul acţiunii, şi că pentru soluţionarea favorabilă trebuie îndeplinite în mod 

cumulativ două condiţii: cazul să fie bine justificat şi paguba iminentă. 

            Or, în cauză nu s-a făcut dovada existenţei acestor condiţii. 

            Prin procesul verbal de control încheiat de organele vamale la 11 

februarie 2005 a cărei executare s-a solicitat a fi suspendată s-a stabilit în sarcina 

intimatei reclamante o datorie bugetară de 24.025.429.871 ROL reprezentând  

diferenţe de taxe vamale şi de TVA, dobânzi şi penalităţi pentru operaţiuni de 

import efectuate în perioada ianuarie 2001 – decembrie 2004. 

            Simpla susţinere a reclamantei în sensul că nu datorează suma la care a 

fost obligată prin actul administrativ în discuţie şi la care prima instanţă face 

referire în fundamentarea soluţiei adoptate, nu satisface cerinţele art.14 alin.(1) 

din Legea nr.554/2004. 

            Faptul că suma stabilită prin actul de control depăşeşte 24 miliarde ROL 

şi că prin executarea silită s-ar perturba în mod grav activitatea economică a 

reclamantei nu înseamnă că, implicit  există şi o pagubă iminentă. 

            Aşa fiind, cum din actele dosarului nu rezultă pericolul care ar duce la 

producerea unei pagube iminente de natură să justifice suspendarea executării 

actului administrativ, soluţia adoptată de instanţa de fond este nelegală şi 

netemeinică. 

            In consecinţă, recursul a fost admis, hotărârea atacată casată, iar cererea 

reclamantei respinsă.   

  

  

 

7. Refuz nejustificat de soluţionare a cererii. Articolul 1 din Legea 

nr.29/1990 

  

 

Faptul de a nu soluţiona cererea reclamantului, pe motiv că acesta nu 

îndeplineşte condiţiile de acordare a drepturilor pe care le prevede Legea nr. 

309/2002, reprezintă un refuz nejustificat de soluţionare a cererii,  în sensul 

dispoziţiilor art.1 din Legea nr. 29/1990. 

Secţia de contencios administrativ, decizia nr.33 din 13 ianuarie 2004 

  

            Reclamantul P.C.S.N. a chemat în judecată Casa de Pensii a Municipiului 

Bucureşti, solicitând a se constata refuzul nejustificat al pârâtei de a primi şi 

rezolva cererea sa prin care a solicitat acordarea drepturilor prevăzute de Legea 

nr. 309/2002. 
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            În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că în perioada 20.07.1956 – 

04.07.1958 a efectuat stagiul militar în detaşamente de muncă din cadrul 

D.G.S.M., în condiţii deosebit de grele, situaţia sa încadrându-se în condiţiile 

prevăzute de Legea nr. 309/2002. 

            Totodată, reclamantul a arătat că deşi s-a adresat Comisiei de acordare a 

drepturilor solicitate, comisie din cadrul Casei de Pensii a Municipiului 

Bucureşti, aceasta nu s-a pronunţat asupra cererii sale în termen legal, printr-o 

hotărâre motivată. 

            Curtea de Apel Bucureşti, secţia contencios administrativ, a admis 

acţiunea reclamantului şi constatând refuzul nejustificat al pârâtei de a rezolva 

cererea reclamantului a obligat pârâta să emită un act administrativ prin care să 

soluţioneze cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 

309/2002. S-a reţinut, în esenţă, că pârâta, în pofida dispoziţiilor legale, a refuzat 

să înregistreze şi să rezolve cererea, motiv pentru care sunt aplicabile dispoziţiile 

art. 1 din Legea nr. 29/1990. 

            Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta, Casa de Pensii a 

Municipiului Bucureşti, invocând dispoziţiile art. 304
1
 C. proc. civ. şi cele ale 

Legii nr. 309/2002. 

           Recurenta-pârâtă, prin motivele de recurs formulate în cauză, reiterează 

argumentele arătate în întâmpinarea formulată la instanţa de fond, în sensul că, 

verificându-se actele depuse la dosar de către intimatul-reclamant, nu se confirmă 

cele solicitate de acesta, întrucât unitatea militară în cadrul căreia acesta şi-a 

efectuat stagiul militar nu este nominalizată în cadrul D.G.S.M., astfel încât, în 

mod corect, s-a refuzat soluţionarea cererii de acordare a drepturilor prevăzute de 

Legea nr. 309/2002. 

            Recursul nu este fondat. 

Conform dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 29/1990, orice persoană fizică 

sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sau interesele sale legitime, 

printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi publice 

de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa 

instanţei judecătoreşti competente pentru anularea actului, recunoaşterea 

dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. 

            Conform art. 11 din Legea nr. 29/1990, instanţa soluţionând cauza, poate, 

printre altele, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ ori să 

elibereze un certificat, o adeverinţă sau orice alt înscris. 

          Totodată, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 309/2002, 

comisia care funcţionează în cadrul caselor teritoriale de pensii şi a municipiului 

Bucureşti pentru aplicarea O.G. nr. 105/1999 aprobată şi modificată prin Legea nr. 

189/2000, cu modificările ulterioare „este obligată să se pronunţe asupra cererii în 

termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată”. 

            În cauză, din probele administrate, rezultă cu certitudine, pe de o parte, că 

intimatul-reclamant a adresat cererea în condiţiile prevăzute de lege şi, pe de altă 
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parte, că autoritatea pârâtă nu a soluţionat-o, situaţie recunoscută chiar în 

întâmpinare, refuzul fiind motivat de neîndeplinirea de către solicitant a 

condiţiilor de acordare a drepturilor prevăzute de Legea nr. 309/2002. 

            Această atitudine a recurentei-pârâte, astfel cum corect a reţinut instanţa 

de fond, reprezintă un refuz nejustificat de soluţionare a cererii în sensul 

dispoziţiilor art.1 din Legea nr. 29/1990. 

            Prin urmare, constatându-se că motivele de recurs sunt nefondate, iar 

sentinţa atacată este legală şi temeinică, corect şi amplu motivată, recursul 

declarat în cauză a fost respins ca nefondat. 

 

 

 

8. Răspundere disciplinară. Destituire din funcţie. Respectarea condiţiilor 

prevăzute de art.94 din Legea nr.188/1999. Legalitatea ordinului 

  

            Având în vedere dovedirea incapacităţii manageriale a reclamantului în 

coordonarea activităţii instituţiei,  ordinul de destituire din funcţie a fost emis cu 

respectarea dispoziţiilor legale. 

Secţia de contencios administrativ, decizia nr.193 din 22 ianuarie 2004 

  

            Reclamantul P.I. a solicitat anularea Ordinului nr.313 din 22 noiembrie 

2002 emis de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin care a fost 

destituit din funcţia de director al Direcţiei Sanitare Veterinare Giurgiu. 

            În susţinerea acţiunii, reclamantul a invocat motive de nelegalitate, care 

privesc încălcarea dispoziţiilor art.26 alin.1 pct.27 şi art.29 alin.4 din 

H.G.nr.1983/2001
[7]

, referitoare la organizarea şi funcţionarea comisiilor de 

disciplină din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice şi, respectiv, 

nerespectarea dispoziţiilor art.94 din Legea nr.188/1999. 

            Totodată, a invocat motive de netemeinicie, în sensul că avizul prefectului 

este consultativ şi nu obligatoriu, iar aspectul de fapt privind incapacitatea 

managerială şi primirea de foloase materiale nu corespunde realităţii. 

            Curtea de Apel Bucureşti, secţia de contencios administrativ a respins 

acţiunea reclamantului, reţinându-se că Ordinul nr.313/2002 prin care 

reclamantul a fost destituit din funcţia publică de conducere din cadrul Direcţiei 

Sanitare Veterinare Giurgiu a avut la bază Nota de control nr.945 din 20 

septembrie 2002. 

            Tematica controlului, aprobată de conducerea Agenţiei Naţionale Sanitare 

Veterinare, a vizat, printre altele, verificarea activităţii manageriale a conducerii 

Direcţiei Veterinare Giurgiu, respectiv a directorului. 

            În urma verificărilor, s-au reţinut două aspecte. Primul priveşte faptul că 

la data numirii în funcţie în calitate de director, reclamantul nu a avut avizul 

prefectului, iar al doilea că, reclamantul a demonstrat incapacitatea managerială 

http://www.scj.ro/SCA%20rezumate%202004/SCA%20r%20193%202004.htm#_ftn7#_ftn7
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în coordonarea activităţii sanitar-veterinare din cadrul Direcţiei Sanitare 

Veterinare Giurgiu. 

            În baza art.73 din Legea nr.188/1999, conducerea Agenţiei Naţionale 

Sanitare Veterinare a sesizat Comisia de disciplină din cadrul ministerului, care a 

încheiat Nota nr.1033 din 1 noiembrie 2002 şi a formulat sesizarea nr.26 din 30 

octombrie 2002, cu propunerea de destituire a reclamantului din funcţia de 

conducere. 

            Totodată, s-a reţinut că, în cauză, au fost respectate dispoziţiile art.94 din 

Legea nr.188/1999, pentru a fi dispusă destituirea reclamantului din funcţia 

publică de conducere, ca sancţiune disciplinară, întrucât acesta a săvârşit abateri 

disciplinare şi, în acelaşi timp, se află în cercetări, pentru săvârşirea unei fapte 

penale. 

            În ce priveşte declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, s-a reţinut că acestea 

nu infirmă modul defectuos în care reclamantul şi-a îndeplinit sarcinile de 

serviciu, iar referirile la relaţiile reclamantului cu Prefectul judeţului, de 

asemenea, nu sunt concludente,  întrucât avizul Prefectului, atât la numirea în 

funcţie, cât şi la  eliberarea din funcţie a reclamantului, are caracter consultativ. 

            Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul, susţinând, întâi, că 

asupra aspectelor de nelegalitate invocate în acţiune, prima instanţă nu s-a 

pronunţat; în al doilea rând că, instanţa de fond nu s-a pronunţat nici asupra 

înscrisurilor depuse la dosar, deşi acestea sunt hotărâtoare pentru dezlegarea 

pricinii; în al treilea rând, că în mod greşit s-a reţinut că sunt neconcludente 

declaraţiile martorilor M.I. şi P.S., având în vedere că aceştia au făcut referiri 

pozitive sub aspectul  pregătirii profesionale şi capacităţii  sale manageriale; în al 

patrulea rând că, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu a dispus neînceperea 

urmăririi penale împotriva sa, pentru luare de mită. 

            Recursul este nefondat. 

            Referitor la aspectele de nelegalitate invocate în acţiune, se constată că 

instanţa de fond s-a pronunţat, făcând în acest sens referire la actele din dosar,  

din care rezultă că  reclamantul a dat explicaţii în scris, cu privire la faptele 

imputate, precum şi la Raportul nr.26/2002 întocmit de Comisia de disciplină, 

prin care s-a propus destituirea din funcţia de director a reclamantului, pentru 

incapacitate managerială. 

            Apoi, instanţa primă a făcut referire la probele administrate în cauză, 

inclusiv la declaraţiile celor doi martori audiaţi, după care a reţinut corect că, 

ordinul de destituire din funcţia publică de director s-a făcut cu respectarea 

dispoziţiilor art.94 din Legea nr.188/1999. 

            În acest sens, din actele care au stat la baza ordinului de destituire din 

funcţia publică de director, acte la care prima instanţă a făcut referire, rezultă că 

reclamantul a demonstrat incapacitate managerială în coordonarea activităţii 

sanitare veterinare în cadrul instituţiei, iar cu privire la aceste aspecte reclamantul 

a dat declaraţii scrise. 
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            Ca urmare a aspectelor de incapacitate managerială a reclamantului a şi 

fost întocmită Nota nr.1033 din 1 noiembrie 2002, prin care s-au stabilit unele 

măsuri, cum ar fi suspendarea activităţii în halele de comercializare a laptelui şi 

produselor lactate din două pieţe din oraşul Giurgiu, întrucât acestea erau  

murdare şi nu corespundeau normelor sanitare veterinare în materie. 

            Aşadar, ordinul de destituire din funcţie s-a făcut cu respectarea 

prevederilor art.70 alinş.3 lit.f , art.72 şi 94 din Legea nr.188/1999 şi a art.32 

alin.1 din H.G. nr.1083/2001. 

            În fine, se constată că celelalte aspecte invocate în recurs nu sunt de 

natură să afecteze legalitatea ordinului de destituire din funcţia publică de 

director a reclamantului. 

            În consecinţă, soluţia adoptată este legală şi temeinică, astfel că recursul a 

fost respins ca nefondat.  

 

 

9. Act administrativ. Refuzul autorităţii publice de a aproba şi plăti despăgubiri 

pentru daunele provocate de secetă. Legalitatea refuzului. 

  

            În conformitate cu dispoziţiile art. 14 din  Legea nr. 381/2002 privind  

acordarea despăgubirilor  în caz de calamităţi naturale în  agricultură, 

Ministerul Agriculturii, Apelor, Pădurilor şi Mediului are obligaţia de a sesiza  

Guvernul, care  în funcţie de calamităţile naturale, precum şi de  mărimea zonei 

afectate, adoptă o hotărâre prin care declară starea de calamitate naturală. 

Secţia de contencios administrativ, decizia nr.239 din 23 ianuarie 2004 

  

            Prin acţiunea formulată la 12 septembrie 2003, reclamanta Asociaţia 

Agricolă M., judeţul Vaslui a  chemat în judecată Ministerul Agriculturii, Apelor, 

Pădurilor şi Mediului (M.A.A.P.M.) solicitând  obligarea  acestuia  să revină 

asupra  refuzului administrativ de a verifica şi aproba sumele necesare pentru 

acordarea de despăgubiri pentru pagubele suferite  ca urmare a fenomenului de 

secetă, în anul agricol 2003; recunoaşterea dreptului de a fi despăgubită pentru 

daunele suferite, concretizate  în producţia nerealizată la grâul de toamnă în 

valoare de 1.032.694.000 lei; obligarea  pârâtului de  a efectua de  îndată plata şi 

obligarea în  solidar cu funcţionarii responsabili de  acest refuz la  plata de daune 

materiale în  întârzierea rezolvării cererii. 

            In motivarea  acţiunii, reclamanta  a susţinut că în conformitate  cu 

dispoziţiile Legii nr.381 din 13 iunie 2002  privind acordarea de despăgubiri în 

caz de  calamitate naturală  în agricultură a  întocmit documentaţia necesară în 

vederea încasării daunelor provocate de seceta din vara anului 2003  care i-a  

compromis  recolta de grâu de  toamnă. Deşi a  solicitat M.A.A.P.M.în repetate  

rânduri să-şi onoreze obligaţia de plată  în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 

381/2002, acesta a refuzat. 
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            Curtea de Apel Iaşi a  admis în parte  acţiunea, în sensul că a recunoscut 

dreptul reclamantei de  a fi despăgubită pentru daunele cauzate de  secetă şi a 

obligat M.A.A.P.M. la plata  sumei de 1.032.694.000 lei. Prin aceeaşi sentinţă a 

fost respins capătul de  cerere privind obligarea la daune materiale. 

            Instanţa a reţinut că reclamanta a făcut dovada calamităţii producţiei de  

grâu de toamnă  şi a  întocmirii documentaţiei necesare de constatare şi evaluare 

potrivit dispoziţiilor Legii nr. 381/2002. Totodată s-a reţinut  refuzul nejustificat  

al MAAPM de  a se conforma obligaţiei legale de  plată a despăgubirilor. 

            Apreciind această hotărâre, ca fiind nelegală şi netemeinică, MAAPM, în 

temeiul dispoziţiilor art. 304 pct. (9) C. proc. civ. a declarat recurs, susţinând  în 

esenţă că potrivit dispoziţiilor Legii nr. 381/2002, cât şi Ordinului nr.419/2002 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002, plata 

despăgubirilor acordate producătorilor agricoli se face numai după  aprobarea 

hotărârii guvernului prin care  zona  respectivă este   declarată  calamitată. Cum 

în cauză  o astfel de hotărâre nu a existat la momentul  formulării acţiunii şi nici 

ulterior, la momentul pronunţării sentinţei, soluţia de  obligare la plată este  vădit 

nelegală. 

            Recursul este fondat. 

            Prin acţiune, reclamanta a solicitat să se constate refuzul nejustificat al 

pârâtului de  a-i aproba şi  plăti sumele  cuvenite  cu titlu de  despăgubire pentru 

daunele provocate  de  secetă concretizată în contravaloarea producţiei de  grâu 

de toamnă. 

            Curtea de Apel Iaşi a admis  acţiunea şi a obligat pârâtul la plata 

despăgubirilor  reţinând  pur şi simplu dreptul reclamantei la  încasarea lor, faţă 

de  paguba suferită ca urmare a  calamitării producţiei de  grâu. 

            Or, în conformitate cu dispoziţiile art. 14 din  Legea nr. 381/2002, 

privind  acordarea despăgubirilor  în caz de calamităţi naturale în  agricultură, 

M.A.A.P.M are obligaţia de a sesiza  Guvernul, care  în funcţie de calamităţile 

naturale, precum şi de  mărimea zonei afectate, declară starea de calamitate 

naturală prin hotărâre. Adoptarea unei asemenea hotărâri reprezintă o condiţie  

esenţială  fără de care nu se poate face plata despăgubirilor prevăzute  de Legea 

nr. 381/2002. 

            Cum în cauză s-a declarat stare de  calamitate naturală  în agricultură 

pentru cultura de  grâu de toamnă, ce a  cuprins judeţul Vaslui, prin H.G. nr. 1458 

din 11 decembrie 2003, ulterior formulării pretenţiilor  de  către reclamantă şi 

pronunţării hotărârii Curţii de Apel Iaşi, în mod greşit, s-a reţinut refuzul  

nejustificat al M.A.A.P.M. de  a aproba şi  plăti despăgubirile  solicitate de 

reclamantă. 

            De altfel, nu numai că nu s-a  dovedit  acest refuz, dar aşa cum  rezultă 

din adresa Direcţiei Agricole Vaslui nr. 23/7 ianuarie 2004, nu s-a contestat nici 

un moment documentaţia  depusă de reclamantă privind evaluarea pagubelor, 



 127 

confirmându-se dreptul acesteia de a încasa despăgubirile după  alocarea sumelor 

de la buget. 

            Astfel fiind, s-a admis recursul declarat de Ministerul Agriculturii, 

Pădurilor, Apelor şi  Mediului, s-a casat sentinţa atacată şi pe fond, s-a respins 

acţiunea formulată de  reclamantă, ca nefondată. 

 

 

 

 

10. Act administrativ. Hotărâre de Guvern privind lichidarea activităţii unei 

universităţi particulare. Lipsa raportului negativ de evaluare al consiliului 

Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. Legalitatea actului 

administrativ atacat 

  

            Lichidarea activităţii la instituţia de învăţământ superior particular a fost 

prevăzută în art. 23 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 88/1993 republicată pentru 

situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale în perioada de funcţionare provizorie şi 

adoptarea acestei măsuri nu este condiţionată de întocmirea unui raport negativ 

de evaluare de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. 

            În consecinţă, instanţa de fond a constatat judicios, motivând în fapt şi în 

drept concluzia sa că, lipsa unui raport al Consiliului Naţional de Evaluare 

Academică şi Acreditare nu afectează legalitatea H.G. nr. 1026/2001 şi nu 

reprezintă, conform art. 4 din Legea nr. 88/1993 republicată, o cauză de nulitate 

a actului administrativ, cum neîntemeiat s-a susţinut în recurs. 

Secţia de contencios administrativ, decizia nr. 477 din 6 februarie 2004 

  

            Prin acţiunea înregistrată la 4.01.2002 la Curtea de Apel Braşov, 

reclamanta „Fundaţia de Prietenie româno-canadiană – Universitatea româno-

canadiană Braşov” a solicitat anularea H.G. nr. 1026/2001, poziţia nr. 2 din 

anexă, privind înscrierea sa pe lista instituţiilor de învăţământ superior pentru 

care s-a dispus intrarea în lichidare începând cu anul I. 

            În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că nu-i sunt aplicabile 

prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 88/1993, întrucât de la data autorizării – 

17.08.2000, nu a avut o serie de absolvenţi pentru a se verifica procentul de 

promovabilitate, iar măsura dispusă de Guvernul României nu s-a întemeiat pe un 

raport nefavorabil al Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare 

sau pe un act de constatare a încălcării standardelor avute la data acordării 

autorizaţiei de funcţionare provizorie. La data de 22.01.2002, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării a formulat cerere de intervenţie în interesul pârâtului 

Guvernul României, solicitând respingerea acţiunii ca nefondată şi menţinerea 

H.G. nr. 1026/2001. 
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            În temeiul art. 52 C. proc. civ., cererea de intervenţie accesorie a fost 

admisă în principiu. 

            Curtea de Apel Braşov, secţia comercială şi de contencios administrativ a 

admis cererea de intervenţie formulată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi a 

respins  acţiunea formulată de reclamantă. 

            Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că H.G. nr. 1026/2001 este 

legală şi temeinică, fiind adoptată pe baza raportului întocmit de comisia de 

control a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care a constatat că reclamanta 

desfăşoară activităţi de învăţământ superior fără avizul ministerului, a organizat 

nelegal concurs de admitere în anul 1999, a depăşit cifra de şcolarizare şi nu a 

prezentat documente privind încadrarea personalului didactic şi acoperirea 

posturilor cu personal titularizat în învăţământul superior. 

            Împotriva acestei sentinţe şi în termen legal, a declarat recurs reclamanta, 

solicitând casarea hotărârii ca nelegală şi netemeinică. 

            În primul motiv de casare, recurenta a susţinut că instanţa de fond a 

aplicat greşit dispoziţiile legale care reglementează modalitatea de evaluare a 

învăţământului universitar. În acest sens, recurenta a arătat că Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării nu are abilitarea legală să efectueze controalele prevăzute 

de art. 23 alin. (6) din Legea nr. 88/1993 şi că Legea nr. 84/1995 nu prevede o 

asemenea competenţă de evaluare a învăţământului universitar, pentru care au 

fost reglementate forme specifice de control, în conformitate cu dispoziţiile 

legale şi cu normele autonomiei universitare. 

           Prin cel de-al doilea motiv de casare, s-a invocat încălcarea prevederilor 

art. 261 alin. (5) C. proc. civ., cu motivarea că hotărârea atacată nu cuprinde 

considerentele pentru care s-a reţinut că lipsa raportului C.N.E.A.A. nu afectează 

legalitatea actului administrativ, deşi Legea nr. 88/1993 prevede expres în art.4 că 

evaluarea academică se realizează exclusiv de către C.N.E.A.A. şi lipsa acestui 

raport de specialitate are drept consecinţă nulitatea proiectului de hotărâre privind 

intrarea în lichidare a instituţiei de învăţământ superior. 

            În cel de-al treilea motiv de recurs, s-a susţinut că instanţa de fond a omis 

să se pronunţe asupra nulităţii actului administrativ faţă de contradicţia dintre 

fişele de control şi raportul comisiei de control, dat fiind că verificarea efectuată a 

avut în vedere alte aspecte decât cele care au făcut obiectul controlului şi care se 

refereau la îndeplinirea standardelor prevăzute de Legea nr. 88/1993. 

           Hotărârea instanţei de fond a fost criticată şi pentru interpretarea greşită a 

Legii nr. 88/1993,  cu motivarea că instanţa de fond a apreciat că organul de 

control avea competenţă să analizeze respectarea tuturor condiţiilor legale, deşi 

după obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, procedura de evaluare 

prevede numai verificarea respectării standardelor care au stat la baza autorizării. 

De asemenea, recurenta a arătat că instanţa de fond nu a verificat perioadele la 

care se referă înscrisurile depuse la dosar şi nu a avut în vedere probele privind 
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ponderea cadrelor didactice titularizate în învăţământul superior şi a cadrelor 

didactice cu titlul de profesor universitar şi conferenţiar. 

Recursul este nefondat. 

            Prin H.G. nr. 696/2000, Universitatea „Româno-Canadiană” din Braşov a 

fost autorizată să funcţioneze provizoriu la profilul şi specializarea jurnalistică. 

            Ca urmare a nerespectării condiţiilor prevăzute de Legea nr. 88/ 1993, 

constatate la controlul efectuat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării la sediul 

universităţii recurente la data de 18.09.2001, a fost adoptată H.G. nr. 1026/2001 

privind lichidarea activităţii de la această instituţie de învăţământ superior 

particular. 

Apărările recurentei privind necompetenţa autorităţii administrative care a 

întocmit raportul de control şi nulitatea hotărârii de Guvern emisă în baza 

constatărilor unui asemenea control, sunt lipsite de temei şi urmează să fie 

respinse. 

            Conform art. 23 alin. (6) din Legea nr. 88/1993 republicată, în perioada de 

funcţionare provizorie instituţia de învăţământ superior este obligată să respecte 

standardele care au stat la baza acordării autorizaţiei. În această perioadă, 

Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare, precum şi alte autorităţi 

publice abilitate prin lege, efectuează controale ori de câte ori se consideră 

necesar şi dacă se constată neîndeplinirea condiţiilor legale, se aplică dispoziţiile 

art. 5 ale aceluiaşi text de lege, în sensul că, facultatea, colegiul sau specializarea 

intră în procesul de lichidare, începând cu anul I. 

            Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ca organ de specialitate al statului în 

domeniul învăţământului, este una din autorităţile publice abilitate prin lege să 

controleze dacă activitatea de învăţământ superior autorizată provizoriu 

corespunde standardelor stabilite pe plan naţional. 

            În art. 141 lit. a) şi r) din Legea nr. 84/1995 republicată şi art. 3 din H.G. 

nr. 23/2001 sunt prevăzute expres atribuţiile şi răspunderea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării de a controla sistemul naţional de învăţământ şi de a 

evalua acest sistem, inclusiv în învăţământul superior, pe baza standardelor 

naţionale, pe care le-a aprobat la propunerea Consiliului Naţional de Evaluare 

Academică şi Acreditare. 

            În consecinţă, reglementarea referitoare la competenţa C.N.E.A.A. în 

evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ superior nu exclude exercitarea 

de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a propriilor atribuţii în acest domeniu, 

printre care şi atribuţia de a verifica respectarea standardelor naţionale de 

instituţiile autorizate să funcţioneze provizoriu. 

            Lichidarea activităţii la instituţia de învăţământ superior particular a fost 

prevăzută în art. 23 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 88/1993 republicată pentru 

situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale în perioada de funcţionare provizorie şi 

adoptarea acestei măsuri nu este condiţionată de întocmirea unui raport negativ 

de evaluare de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. 
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            În consecinţă, instanţa de fond a constatat judicios, motivând în fapt şi în 

drept concluzia sa că, lipsa unui raport al Consiliului Naţional de Evaluare 

Academică şi Acreditare nu afectează legalitatea H.G. nr. 1026/2001 şi nu 

reprezintă, conform art. 4 din Legea nr. 88/1993 republicată, o cauză de nulitate a 

actului administrativ, cum neîntemeiat s-a susţinut în recurs. 

                        Critica privind contradicţiile dintre obiectivele şi concluziile 

controlului efectuat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării urmează a fi respinsă, 

constatându-se că acest motiv de nelegalitate a actului administrativ nu a fost 

invocat în acţiune sau într-o cerere completatoare până la închiderea dezbaterilor 

şi nici în cadrul procedurii prealabile. 

            Ultimul motiv de casare va fi de asemenea respins, întrucât instanţa de 

fond a apreciat corect toate probele administrate în cauză şi în raport de situaţia 

de fapt dovedită, a constatat judicios că este legală şi temeinică hotărârea de 

Guvern contestată prin acţiune. 

            Astfel, din raportul de control întocmit de reprezentanţii Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării rezultă că universitatea recurentă nu a respectat 

prevederile art. 3 alin. (1) lit. a), art. 19 alin. (3), art.30 alin. (1) din Legea nr. 

88/1993 republicată, art. 3 pct. 2 lit. a) şi art. 68 din Legea nr. 21/ 1924, art. 28 

lit. c) şi art. 31 din Decretul nr. 31/1954, pentru că posturile didactice din statul 

de funcţii nu au fost ocupate de personal didactic titularizat în învăţământul 

superior, a organizat concurs de admitere şi şcolarizare în anul universitar 1999 – 

2000, deşi autorizaţia de funcţionare provizorie i-a fost acordată începând cu anul 

universitar  2000 – 2001 şi a desfăşurat activităţi de învăţământ superior fără a 

avea avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

            Recurenta nu a infirmat prin probe concludente, această situaţie de fapt, 

motivând însă că aceste condiţii au fost deja verificate la data autorizării 

provizorii şi că, în mod nelegal au făcut obiectul unui nou control, permiţând 

autorităţii administrative să-şi invoce propria culpă. 

            Apărarea recurentei este lipsită de temei, întrucât prin obţinerea 

autorizaţiei de funcţionare provizorie nu a dobândit un drept câştigat de a 

desfăşura activitatea de învăţământ superior şi de a continua această activitate şi 

în cazul nerespectării unuia sau mai multor criterii generale şi standarde 

obligatorii. 

            Recursul a fost respins ca nefondat. 

 

 

11. Act administrativ. Anulare parţială a anexei unei hotărâri de Guvern. 

Drepturi extratabulare ale cooperativelor de consum asupra unor bunuri 

trecute în anexa la hotărârea de Guvern, ca aparţinând domeniului public 

judeţean. Neaplicarea regimului juridic prevăzut de Legea nr. 213/1998. 
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            În măsura în care, după 1990, cooperativele nu s-au desfiinţat, ele au 

rămas titulare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul lor, 

terenuri, construcţii, mijloace fixe etc., astfel că nici un alt subiect de drept, 

oricare ar fi el, inclusiv statul, nu ar putea împiedica exerciţiul acestui drept. 

            Pe de altă parte, emiterea unui act normativ, în speţă o hotărâre de 

Guvern, prin care bunurile proprietatea cooperativelor sunt evidenţiate ca fiind 

proprietatea publică a statului reprezintă o încălcare a unui drept de proprietate 

deja existent, ceea ce justifică interesul în promovarea unei acţiuni în condiţiile 

art.1 din Legea nr.29/1990. 

Aşa fiind, o eventuală evidenţiere în inventarele unităţilor administrativ-

teritoriale ca bunuri proprietate publică ale statului nu este nicidecum de natură 

a pune în discuţie dreptul de proprietate al cooperativelor asupra construcţiilor 

ridicate de ele pe acele terenuri. Din acest punct de vedere rămâne fără  efect 

neînscrierea imobilelor în cărţile funciare, deoarece este vorba despre drepturi 

extratabulare exercitate ca atare de titularii lor. 

            Totodată, regimul juridic aplicabil nu este cel al proprietăţii publice, 

astfel cum acesta este dat de dispoziţiile Constituţiei republicate şi cele ale legii 

nr.213/1998, în speţă fiind vorba despre regimul bunurilor proprietatea 

cooperativelor, care după schimbările social-economice din ţara noastră, deşi 

drept de proprietate de tip asociativ, nu poate fi decât cel de drept comun, 

specific proprietăţii private. 

Secţia de contencios administrativ, decizia nr.1858 din 11 mai 2004 

  

            Prin acţiunea formulată şi înregistrată la Curtea de Apel Cluj reclamanta 

„F.” Maramureş a chemat în judecată în calitate de pârât Guvernul României, 

pentru ca instanţa prin sentinţa ce o va pronunţa să dispună anularea parţială a 

anexei nr.19 şi 52 la H.G.nr.934/2002 privind atestarea domeniului public al 

Judeţului Maramureş cu privire la clădirile enumerate în acţiune, conform 

numerelor curente din anexele arătate. 

            În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că imobilele menţionate şi 

atestate ca făcând parte din domeniul public constituie proprietatea privată a 

Cooperativei asociate şi că numai printr-o interpretare eronată a Legii 

nr.213/1998, acestea au fost cuprinse în inventarul domeniului public de către 

comisia locală constituită în baza H.G.nr.548/1999 şi ulterior însuşită de Guvern 

prin hotărârea atacată. 

            Curtea de Apel Cluj a respins excepţiile formulate de Guvernul României 

şi de chemaţii în garanţie şi pe fond, a admis acţiunea în sensul anulării parţiale a 

H.G.nr.934/2002  cu privire la poziţiile 9,14, 23 din anexa nr.19 şi 67, 68 din 

anexa nr.52. Prin aceeaşi sentinţă a fost respinsă cererea de chemare în garanţie 

formulată de Guvernul României împotriva Ministerului Administraţiei Publice 

Bucureşti, Consiliului Local al comunei Bocicoiu Mare, Rona de Sus şi 

Consiliului Judeţean Maramureş. 
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            Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut în esenţă, că 

toate bunurile ce fac obiectul acţiunii se află în proprietatea  tabulară sau 

extratabulară a reclamantei sau a cooperativelor de consum asociate şi că aceste 

bunuri nu au făcut niciodată obiectul  proprietăţii publice a autorităţii 

administrative locale. S-a reţinut, de asemenea, că inventarele  domeniului public 

adoptate prin hotărâre a Consiliul local nu sunt opozabile reclamantei şi că 

bunurile respective nu fac parte din categoria celor prevăzute în Legea 

nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul său juridic. 

            Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal, pârâtul 

Guvernul României. 

            În motivarea recursului, recurentul-pârât a susţinut că: 

            - greşit a reţinut instanţa că intimata-reclamantă are calitate procesuală 

activă, deoarece aceasta nu a făcut dovada proprietăţii asupra imobilelor în 

discuţie, acestea fiind  construite pe terenul proprietate publică. Intimatul poate fi 

eventual constructor de bună credinţă şi nu proprietar al construcţiei, indiferent 

de faptul că suportă sarcinile fiscale; 

            - poziţiile din anexele contestate au făcut obiectul unei hotărâri a 

Consiliului local care a întocmit inventarul bunurilor ce alcătuiau domeniul 

public, hotărâre ce nu a fost atacată; 

            - hotărârea Guvernului atacată nu are efect constitutiv de drept de 

proprietate în favoarea unităţilor administraţiei teritoriale, efectul juridic fiind 

doar de atestare a regimului juridic diferenţiat de regimul juridic al proprietăţii 

private; 

            - H.G.nr.934/2002 avea doar efectul de delimitare a proprietăţii publice de 

proprietatea privată a comunelor, oraşelor sau municipiilor; 

            - greşit a fost respinsă cererea de introducere în cauză a Ministerului 

Administraţiei Publice, a Consiliului Local al comunei Rona de Sus, Bocicoiu 

Mare şi a Consiliului Judeţean Maramureş, aceste organe administrative fiind 

cele care au emis actele ce au stat la baza adoptării Hotărârii de Guvern 

contestate. 

            Recursul este nefondat. 

            Este de necontestat că înainte de 1989 alături de  proprietatea socialistă de 

stat, ca formă a fostei proprietăţi socialiste exista proprietatea cooperatistă în 

cadrul căreia se susţinea  că socializarea mijloacelor de producţie se realiza la 

scara fiecărei cooperative în parte. 

            Cooperativele ca persoane juridice erau titularele acestui drept, opozabile 

erga omnes, deci inclusiv statului, asupra bunurilor din patrimoniul lor. 

            În măsura în care, după 1990, cooperativele nu s-au desfiinţat, sau pe 

căile prevăzute de lege, sau în fapt, ele au rămas titulare ale dreptului de 

proprietate asupra bunurilor din patrimoniul lor, terenuri, construcţii, mijloace 

fixe etc., astfel că nici un alt subiect de drept, oricare ar fi el, inclusiv statul, nu ar 

putea împiedica exerciţiul acestui drept. 
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            Sub acest aspect, susţinerea recurentului în sensul că intimata-reclamantă 

nu a făcut dovada dreptului său de proprietate este neîntemeiată. 

            Este evident că  emiterea unui act normativ, în speţă o hotărâre de guvern, 

prin care bunurile proprietatea cooperativelor sunt evidenţiate ca fiind 

proprietatea publică a statului reprezintă  o încălcare a unui drept de proprietate 

deja existent, ceea ce presupune justificarea interesului în promovarea unei 

acţiuni în condiţiile art.1 din Legea nr.29/1990. Nu se poate susţine că intimatele- 

recurente ar trebui să facă dovada dreptului de proprietate, pentru că lor le-a fost  

încălcat un drept  existent; a le pretinde acest lucru ar însemna o inversare a 

sarcinii  probei dreptului de proprietate, pe de o parte, iar pe de altă parte, în speţa 

dedusă judecăţii nu este vorba despre o acţiune în revendicare. 

            Independent de acest aspect, Curtea urmează a reţine şi faptul că nici unul 

din modurile de dobândire a dreptului de proprietate publică prevăzută de art.7 

din Legea nr.213/1998 privitoare la regimul  juridic al acestei proprietăţi  nu a 

fost aplicabil în cauza de faţă. 

            Cât priveşte susţinerea recurentului în sensul că aceste cooperative ar fi 

constructori de bună credinţă pe terenuri proprietate publică şi nu proprietare ale 

construcţiilor realizate pe aceste terenuri, este complet greşită şi lipsită de suport 

legal. 

            Într-adevăr, raporturile dintre proprietarul terenului şi constructorul care 

realizează construcţii pe acel teren ( art.494 Cod civil), ţin de situaţii de fapt în 

cadrul cărora constructorul realizează o construcţie pe terenul altei persoane, 

ştiind sau nu că este proprietarul acelui teren, fiind deci, de rea, respectiv bună-

credinţă. 

            În speţă, însă, chiar în ipoteza în care ar fi fost vorba despre ridicarea unor 

construcţii de către cooperative pe terenuri proprietate de stat (la acea vreme 

proprietate socialistă de stat), aceasta s-a făcut pe temeiul unor raporturi juridice 

pe baza cărora a fost constituit un drept de folosinţă în folosul cooperativelor, 

asupra acelor terenuri, iar cooperativele au dobândit  un drept de proprietate 

asupra construcţiilor astfel realizate, drept opozabil erga omnes, inclusiv statului. 

            Aşa fiind, o eventuală evidenţiere în inventarele unităţilor administrativ-

teritoriale ca bunuri proprietate publică a statului nu este nicidecum de natură a 

pune în discuţie dreptul de proprietate al cooperativelor asupra construcţiilor 

ridicate de ele pe acele terenuri. 

            Din acest punct de vedere rămâne fără  efect şi eventuala neînscriere a lor 

în cărţile funciare, deoarece este vorba despre drepturi extratabulare exercitate ca 

atare de titularii lor. 

            Totodată, Curtea reţine că problema pusă în discuţie în cauza de faţă, nu 

este aceea de simplă „atestare”, ca luare în evidenţă a unor bunuri proprietate 

publică, ci este o problemă de regim juridic al bunurilor în discuţie. Or, din acest 

punct de vedere, unul este regimul juridic al bunurilor proprietate publică, astfel 

cum acesta este dat de dispoziţiile Constituţiei republicate şi cele ale legii 
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nr.213(1998, (inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile), şi altul este cel al 

bunurilor proprietatea cooperativelor, care după schimbările social-economice 

din ţara noastră, deşi drept de proprietate de tip asociativ, nu poate fi decât cel de 

drept comun, specific proprietăţii private. 

            Recurentul-pârât a mai susţinut că în mod greşit a fost respinsă cererea de 

chemare în garanţie a Ministerului Administraţiei Publice, a Consiliului local al 

comunei Rona de Sus, Bocicoiu Mare şi Consiliului Judeţean Maramureş. Şi 

această susţinere însă urmează a fi respinsă ca neîntemeiată în raport de obiectul 

acţiunii cu care instanţa a fost învestită. 

            Astfel, intimatele-reclamante au solicitat prin acţiunea introductivă de 

instanţă, „anularea” în parte a H.G.nr.934/2002 în condiţiile art.1 şi 5 din Legea 

nr.29/1990, situaţie în care partea răspunzătoare de legalitatea  actului atacat, este 

emitentul acestui act, respectiv Guvernul României şi nu organele administraţiei 

locale şi centrale care au emis actele ce au stat la baza adoptării hotărârii de 

guvern contestate. 

            În consecinţă, în raport de cele mai sus reţinute, recursul a fost respins ca 

nefondat. 

 

 

12. Funcţionari publici. Aviz emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici referitor la organizarea unui concurs. Natura avizului şi 

inadmisibilitatea acţiunii formulate în anularea lui 

  

  

H.G. nr. 1209/2003 

  

Avizul emis de ANFP vând caracterul unui act care nu a produs efecte 

juridice prin el însuşi şi  fiind un act premergător emiterii actului administrativ 

care stabilea rezultatul concursului şi ocuparea funcţiei publice de conducere  

respective, putea fi contestat doar împreună cu actul administrativ producător de 

efecte juridice.    

I.C.C.J., secţia de contencios administrativ şi fiscal,  

decizia nr. 8355 din 18 noiembrie 2004 

  

            Prin sentinţa civilă nr. 206 din 14 iulie 2004 în dosarul nr. 3289/2004, 

Curtea de Apel Suceava, Secţia comercială şi de contencios administrativ a 

respins ca nefondată acţiunea formulată de Consiliul Local Dorohoi în 

contradictoriu cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP). 

            Pentru a pronunţa  această soluţie, Curtea de Apel a reţinut, în esenţă, 

următoarele: 

            Prin acţiunea formulată la data de 14 mai 2004, Consiliul Local Dorohoi a 

cerut anularea avizului nr. 1025/CL/26 martie 2004 emis de Agenţia Naţională a 
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Funcţionarilor Publici, referitor la organizarea concursului pentru ocuparea 

funcţiei publice de conducere, şef serviciu din cadrul aparatului propriu al 

Consiliului Local al municipiului Dorohoi, care a fost eliberat la cererea 

primarului acestui municipiu. 

            În motivarea acţiunii, s-a susţinut că au fost încălcate dispoziţiile art. 8 

alin. 1 din H.G. nr. 1209/2003 şi ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, care 

prevăd că autorităţile publice locale sunt primarul şi consiliul local, care stabilesc 

condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiilor publice, cu avizul ANFP. 

            Că, ulterior, în 15 aprilie 2004 Consiliul Local Dorohoi  a adoptat H.C.L. 

nr. 57 prin care a stabilit alte condiţii de concurs şi a înaintat-o la ANFP cu 

cererea de a fi retras avizul acordat la cererea primarului, agenţia comunicând că 

avizul nr. 1025/CL/26 martie 2004 este legal şi temeinic. 

            În motivarea soluţiei, instanţa de fond a reţinut că prin hotărârea 

consiliului local  nu era posibilă modificarea condiţiilor  minime de vechime 

prevăzute de lege. 

            Împotriva acestei soluţii a declarat recurs Consiliul Local Dorohoi care, 

fără a formula critici potrivit prevederilor art. 304 şi art. 304
1
  C. proc. civ., a 

reluat susţinerile făcute în cadrul acţiunii, potrivit cărora instanţa de fond trebuia 

să anuleze avizul nr. 1025/CL/26 martie 2004 emis în mod nelegal de către 

ANFP. 

            Recursul este nefondat. 

            Este necontestat că avizul nr. 1025/CL/26 martie 2004 a fost emis de 

ANFP la cererea primarului Municipiului Dorohoi, transmis cu nr. 8574/16 

martie 2004, în vederea organizării concursului pentru ocuparea funcţiei publice 

vacante de şef al serviciului economic din cadrul aparatului propriu al primăriei, 

potrivit documentaţiei transmise. 

            Într-adevăr, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) fraza a II-a din H.G. nr. 

1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice 

specifice se stabilesc de autorităţile şi instituţiile publice, cu avizul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

            De asemenea, este necontestat că obiectul acţiunii de faţă l-a format 

cererea formulată de Consiliul Local Dorohoi pentru anularea avizului nr. 

1025/CL/26 martie 2004 emis de ANFP care, chiar dacă are caracterul unui aviz 

conform, şi obligatoriu pentru autoritatea care l-a cerut, nu a produs efecte 

juridice, prin el însuşi, în legătură cu ocuparea funcţiei publice  de conducere 

respective. 

            Deci, având caracterul unui act care nu a produs efecte juridice prin el 

însuşi, fiind un act premergător emiterii actului administrativ care stabilea 

rezultatul concursului şi ocuparea funcţiei publice de conducere  respective, 

avizul emis de ANFP în condiţiile art. 8 (1) fraza a II –a  din H.G. nr. 1209/2003, 

putea fi contestat doar împreună cu actul administrativ producător de efecte 
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juridice, asupra căruia instanţa putea şi era datoare să pronunţe în condiţiile art. 

11 din Legea nr. 29/1990 a contenciosului administrativ. 

            Recursul a fost respins ca nefondat. 
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LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIVE NR. 554/2004  
 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 

Subiectele de sezină 

 

   Art. 1. - (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.  

   (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.  

   (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.  

 

   (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.  

   (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.  

   (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.  

   (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. 
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    Semnificaţia unor termeni  

 

   Art. 2. - (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;  
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   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.  

   (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.  

 

    Tutela administrativă  

 

   Art. 3. - (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.  

   (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.  

 

    Excepţia de nelegalitate  

 

   Art. 4. - (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.  

   (2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă, după procedura de urgenţă, în şedinţă 

publică, cu citarea părţilor.  

   (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.  

   (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.  

 

    Actele nesupuse controlului şi limitele controlului  
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   Art. 5. - (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.  

   (4) În litigiile prevăzute la alin. (3) nu sunt aplicabile prevederile art. 14 şi 21.  

 

    Actele administrativ-jurisdicţionale  

 

   Art. 6. - (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.  

   (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.  

   (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.  

 

CAPITOLUL II 

Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ 

 

Procedura prealabilă 

 

   Art. 7. - (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.  

   (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).  

   (4) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluţionează în termenul 

prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. g).  

   (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.  
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   (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.  

   (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.  

 

    Obiectul acţiunii judiciare  

 

   Art. 8. - (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.  

   (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.  

   (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.  

 

 

    Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului  

 

   Art. 9. - (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.  

   (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.  

   (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.  

 

    Instanţa competentă  

 

   Art. 10. - (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 
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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.  

   (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.  

   (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.  

 

    Termenul de introducere a acţiunii  

 

   Art. 11. - (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.  

   (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.  

   (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.  

 

    Documentele necesare  

 

   Art. 12. - 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.  

 

 

    Citarea părţilor, relaţii  

 

   Art. 13. - (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 
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documentaţie care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare pentru 

soluţionarea cauzei.  

   (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.  

   (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.  

 

    Suspendarea executării actului  

 

   Art. 14. - (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.  

 

 

    Solicitarea suspendării prin acţiunea principală  

 

   Art. 15. - (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.  

   (2) Dispoziţiile alin. (2) şi (4) ale art. 14 se aplică în mod corespunzător.  

   (3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea recursului, 

potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea.  

 

    Introducerea în cauză a funcţionarului  

 

   Art. 16. - (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.  
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   (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.  

 

    Judecarea cererilor  

 

   Art. 17. - (1) Cererile adresate instanţei se judecă de urgenţă şi cu precădere în şedinţă 

publică, în completul stabilit de lege.  

   (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.  

   (3) Hotărârile vor fi redactate şi motivate de urgenţă, în cel mult 10 zile de la pronunţare.  

 

    Soluţiile pe care le poate da instanţa  

 

   Art. 18. - (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.  

   (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.  

   (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.  

 

    Termenul de prescripţie pentru despăgubiri  

 

   Art. 19. - (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).  

   (3) Cererile prevăzute la alin. (2) se supun normelor prezentei legi în ceea ce priveşte 

procedura de judecată şi taxele de timbru.  
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    Recursul  

 

   Art. 20. - (1) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 

15 zile de la pronunţare ori de la comunicare. 

   (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.  

     

    Judecarea recursului în situaţii deosebite  

 

   Art. 21. - (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.  

 

 

CAPITOLUL III 

Procedura de executare 

 

    Titlul executoriu  

 

   Art. 22. - Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care s-au admis acţiunile 

formulate potrivit dispoziţiilor prezentei legi, constituie titluri executorii.  

 

 

 

    Obligaţia publicării  

 

   Art. 23. - 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 I, 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.  

 

    Obligaţia executării  
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   Art. 24. - (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.  

 

    Instanţa de executare  

 

   Art. 25. - (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.  

   (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.  

 

    Acţiunea în regres  

 

   Art. 26. - 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.  

 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

    Judecarea cauzelor aflate pe rol  

 

   Art. 27. - 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.  

 

    Completarea cu dreptul comun  

 

   Art. 28. - (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.  
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   (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.  

 

    Corelarea terminologică  

 

   Art. 29. - 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.  

 

    Dispoziţii tranzitorii  

 

   Art. 30. - Până la constituirea tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile se soluţionează de 

secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.  

 

    Intrarea în vigoare  

 

   Art. 31. - (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.  

 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi 

ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.  

     

    Bucureşti, 2 decembrie 2004.  

    Nr. 554.  
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ACTE NORMATIVE DE MODIFICARE A LEGII NR. 554/2004 

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 190 DIN 21 NOIEMBRIE 2005 

PENTRU REALIZAREA UNOR MĂSURI NECESARE ÎN PROCESUL DE 

INTEGRARE EUROPEANĂ 

 

Luând în considerare Recomandarea XII cuprinsă în Raportul Grupului de state 

împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie-2 iulie 

2004, care recomandă României ca legislaţia naţională să se modifice în sensul restrângerii 

categoriilor de persoane care se bucură de imunitate de urmărire penală, şi să trimită neîntârziat 

informaţii suplimentare şi legislaţia privind punerea în aplicare a acestei recomandări, ţinând 

seama de măsura cuprinsă în Strategia de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, 

în sensul eliminării condiţiei de plată în avans a onorariilor executorilor judecătoreşti, pentru 

persoanele cu un venit redus, ca o modalitate de asigurare a unui sistem eficient de executare a 

hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii şi ca un mijloc de garantare a accesului 

efectiv la justiţie ale cărei rezultate practice este imperios a fi concretizate în termen cât mai 

scurt; în plus, luând în considerare că problema neexecutării hotărârilor judecătoreşti a fost 

criticată în Raportul de monitorizare a României în vederea aderării la Uniunea Europeană, 

publicat la 25 octombrie 2005, fiind necesare măsuri rapide de corecţie, având în vedere 

angajamentele asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană la 

capitolul 24 "Justiţie şi afaceri interne" şi cuprinse în Strategia de reformă a sistemului judiciar 

pe perioada 2005-2007 şi în Planul de acţiune pentru implementarea acesteia, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.232/2005, în sensul restrângerii rolului procurorului în litigiile civile, 

având în vedere faptul că protecţia drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un domeniu 

asupra căruia Comisia Europeană a atras atenţia în mod deosebit atât în scrisoarea de 

avertizare, cât şi în Raportul de monitorizare a României în vederea aderării la Uniunea 

Europeană, publicat la 25 octombrie 2005, fiind unul dintre domeniile de maximă preocupare 

(serious concern) identificate de Comisia Europeană în baza Raportului de monitorizare şi cu 

privire la care trebuie obţinute rezultate cu maximă celeritate, în vederea înlăturării unor efecte 

negative rezultate din aplicarea art. 105 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 

36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru clarificarea şi aplicarea în 

mod unitar şi cât mai rapid a procedurii de intrare în profesie a persoanelor care îndeplinesc 

condiţiile prevăzute de art. 16 lit. g) din lege, pentru a evita astfel consecinţele negative pe care 

aplicarea în mod neunitar a legii le poate avea asupra calităţii serviciului public pe care îl 

desfăşoară notarii publici, luând în considerare necesitatea înregistrării unor progrese în 

domeniile menţionate, în considerarea rapoartelor de monitorizare a progreselor României în 

vederea aderării la Uniunea Europeană, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, 

republicată,  

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  

Art. I. - Articolul 37
1
 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 

avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.113 din 6 martie 2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=55923
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=6648
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=6648
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=6663
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2001/113.pdf
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Art. II. - Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.559 din 10 noiembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează:  

1. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:  

"(2) Numărul executorilor judecătoreşti se stabileşte şi se actualizează anual sau ori de câte ori 

este necesar de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor 

Judecătoreşti, în funcţie de cerinţele locale determinate de întinderea teritoriului, de numărul 

locuitorilor precum şi de volumul de activitate. De asemenea, la stabilirea numărului 

executorilor judecătoreşti se va avea în vedere şi numărul executorilor judecătoreşti stagiari 

care au promovat examenul de capacitate."  

2. Litera g) a articolului 15 va avea următorul cuprins:  

"g) a îndeplinit timp de 2 ani funcţia de executor judecătoresc stagiar şi a promovat examenul 

de capacitate sau, după caz, a exercitat timp de 3 ani o funcţie de specialitate juridică şi a 

promovat concursul sau examenul de admitere în profesie. Sunt scutite de examen persoanele 

care au exercitat timp de 4 ani funcţia de judecător."  

3. La articolul 19, litera b) va avea următorul cuprins:  

"b) a promovat concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc, 

organizat de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, sub coordonarea şi controlul 

Ministerului Justiţiei;".  

4. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19
1
, cu următorul cuprins:  

"Art. 19
1
. - (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc se 

organizează anual sau ori de câte ori este necesar, de Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti, sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei.  

(2) Data şi locul de desfăşurare a concursului sau examenului se stabilesc prin ordin al 

ministrului justiţiei, cu consultarea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.  

(3) La desfăşurarea examenului prevăzut la alin. (1), reprezentanţii organizaţiilor 

neguvernamentale participă, la solicitarea lor, cu statut de observator."  

5. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  

"Art. 20. - (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc şi 

examenul de capacitate se vor desfăşura în faţa unei comisii din care fac parte, în mod 

obligatoriu, reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, ai Ministerului 

Justiţiei şi cadre didactice din învăţământul superior de specialitate.  

(2) Condiţiile de desfăşurare a acestor concursuri sau examene se stabilesc prin regulamentul 

de aplicare a prezentei legi, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei."  

6. La articolul 33, litera c) se abrogă.  
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7. Litera e) a articolului 33 va avea următorul cuprins:  

"e) propune ministrului justiţiei condiţiile de desfăşurare a concursului sau examenului de 

admitere în profesia de executor judecătoresc şi a examenului de capacitate;".  

8. Articolul 36 se abrogă.  

9. Articolul 37 va avea următorul cuprins:  

"Art. 37. - (1) Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale 

şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a 

Executorilor Judecătoreşti.  

(2) Ministrul Justiţiei va stabili onorarii minimale şi maximale pentru persoanele cu venituri 

sub salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, precum şi posibilitatea achitării 

acestora în mai multe tranşe.  

(3) Executorii judecătoreşti nu pot condiţiona punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti 

de plata anticipată a onorariului."  

10. După articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 41
1
, cu următorul cuprins:  

"Art. 41
1
. - (1) Executorii judecătoreşti au obligaţia să participe, cel puţin o dată la 3 ani, la 

programe de formare profesională continuă organizate de Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti, de camerele executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel, de instituţii de 

învăţământ superior din ţară sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională.  

(2) Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti aprobă anual, la propunerea camerelor 

executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel, programul de formare profesională 

continuă a executorilor judecătoreşti.  

(3) Modul de organizare a activităţilor de formare profesională continuă, precum şi modalităţile 

de evaluare a îndeplinirii acestei obligaţii sunt prevăzute de regulamentul de aplicare a 

prezentei legi şi de statutul profesiei."  

Art. III. - În termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă vor fi aprobate ordinul ministrului justiţiei privind modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului justiţiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în 

aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.64 din 6 februarie 2001, precum şi data şi locul desfăşurării următorului 

concurs sau examen de admitere în profesia de executor judecătoresc.  

Art. IV. - Alineatul (9) al articolului 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.154 din 7 decembrie 2004, se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  

"(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."  
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Art. V. - La articolul 27 punctul 1 din Codul de procedură penală, republicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.78 din 30 aprilie 1997, după litera e) se introduce o nouă 

literă, litera e
1
), cu următorul cuprins:  

"e
1
) infracţiunile la regimul drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială;".  

Art. VI. - Alineatul (1) al articolului 12 din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează 

după cum urmează:  

"Art. 12. - (1) Sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism următoarele infracţiuni prevăzute în Codul penal şi în legi speciale, cu 

excepţia celor date în competenţa Departamentului Naţional Anticorupţie: art. 189 alin. 4, 5 şi 

6 din Codul penal, art. 215 din Codul penal, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât 

echivalentul în lei a 500.000 euro, art. 279, 2791, 280, 282 şi 284 din Codul penal, infracţiuni 

contra siguranţei statului prevăzute în titlul I din Partea specială a Codului penal şi cele 

prevăzute în legi speciale, Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii 

organizate, Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind 

frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri 

infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de 

infracţiuni, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.112/2001 privind sancţionarea unor fapte 

săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate 

în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002, dacă infracţiunile sunt săvârşite 

de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări 

constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al 

României, cu modificările şi completările ulterioare, dacă infracţiunile sunt săvârşite de 

persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări 

constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 

143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al 

precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

Legea nr. 2/1998 privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane, cu modificările 

ulterioare, dacă infracţiunile sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale 

organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, Legea nr. 

111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, 

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 

corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare - titlul III referitor la criminalitatea 

informatică, Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, cu modificările ulterioare, 

infracţiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 

fiscale, dacă s-a produs o pagubă mai mare decât echivalentul în lei a 500.000 euro, Legea nr. 

297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi infracţiunile în 
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domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale, dacă sunt săvârşite de persoane care aparţin 

unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii ori grupări constituite în scopul 

săvârşirii de infracţiuni."  

Art. VII. - La articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.91/2003 privind 

organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.712 din 

13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările ulterioare, 

după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1
1
), cu următorul cuprins:  

"(1
1
) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la 

faptele care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează, 

întocmind procese-verbale care constituie mijloace de probă, potrivit legii."  

Art. VIII. - Alineatul 2 al articolului 58 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.752 din 15 octombrie 2002, cu 

modificările ulterioare, se abrogă.  

Art. IX. - Alineatul 2 al articolului 51 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi 

modelelor industriale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.193 din 26 

martie 2003, se abrogă.  

Art. X. - Alineatul 1 al articolului 40 din Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor 

circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 9 martie 

1995, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:  

"Art. 40. - Încălcarea drepturilor titularului, prin exploatarea, fără autorizaţia acestuia, a unei 

topografii înregistrate, constituie infracţiune de contrafacere sau, după caz, de vânzare de 

produse contrafăcute şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50 

lei (RON) la 100 lei (RON)."  

Art. XI. - La data intrării în vigoare a Legii nr. 337/2005 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.1.094 din 5 decembrie 2005, alineatul 3 al articolului 40 din 

Legea nr. 16/1995 va avea următorul cuprins:  

"Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu."  

Art. XII. - Articolul 144 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.60 din 26 martie 1996, cu modificările 

şi completările ulterioare, se abrogă.  

Art. XIII. - Alineatul 5 al articolului 83 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile 

geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.161 din 23 aprilie 1998, se 

abrogă.  

Art. XIV. - Alineatul (5) al articolului 40 din Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor 

soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.525 din 31 decembrie 

1998, se abrogă.  
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Art. XV. - Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, 

se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 16, litera g) va avea următorul cuprins:  

"g) a îndeplinit timp de 2 ani funcţia de notar stagiar şi a promovat examenul de notar public 

sau a exercitat timp de 5 ani funcţia de notar, judecător, procuror, avocat sau o altă funcţie de 

specialitate juridică şi dovedeşte cunoştinţele necesare funcţiei de notar public, prin 

promovarea unui concurs organizat, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi, de 

Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici."  

2. Articolul 105 se abrogă.  
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LEGEA NR. 262 DIN 19 IULIE 2007 

PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII CONTENCIOSULUI 

ADMINISTRATIV NR. 554/2004 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.  

Art. I. - Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:  

1. Denumirea marginală a articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"Subiectele de sesizare a instanţei"  

2. La articolul 1, alineatele (3)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

"(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.  

(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.  

(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.  

(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.  

(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.  

(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.  
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(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."  

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"Art. 2. - (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;  

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;  

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;  

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;  
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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."  

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"Art. 3. - (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."  

5. La articolul 4, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

"Art. 4. - (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 
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ipoteza în care instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de nelegalitate este instanţa de 

contencios administrativ competentă să o soluţioneze.  

(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.  

(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."  

6. La articolul 6, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

"(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.  

(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.  

(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."  

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"Art. 7. - (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."  

8. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1
1
), cu 

următorul cuprins:  

"(1
1
) În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând."  

9. La articolul 7, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

"(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 
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ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe, precum şi în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la 

art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă.  

(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:  

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 modificare 

făcute de către una dintre părţi, în cazul litigiilor legate de modificarea contractului;  

c) de la data încălcării obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea 

contractului;  

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;  

e) de la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze contractuale, în cazul litigiilor 

legate de interpretarea contractului."  

10. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"Art. 8. - (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."  

11. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1
1
) şi (1

2
), 

cu următorul cuprins:  

"(1
1
) 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.  

(1
2
) 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)."  

12. La articolul 8, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

"(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.  
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(3) La soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se are în vedere regula după care principiul 

libertăţii contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului public."  

13. La articolul 9, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

"(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.  

(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."  

14. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu 

următorul cuprins:  

"(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."  

15. La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

"Art. 10. - (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.  

(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."  

16. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

"Art. 11. - (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;  
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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.  

(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."  

17. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2
1
), cu 

următorul cuprins:  

"(2
1
) 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)."  

18. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"Art. 12: Documentele necesare 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."  

19. La articolul 13, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

"Art. 13. - (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.  

........................................................  

(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."  

20. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"Art. 14. - Suspendarea executării actului  

(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 



 161 

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.  

(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."  

21. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

"Art. 15. - (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.  

(2) Dispoziţiile art. 14 alin. (2)-(7) se aplică în mod corespunzător."  

22. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 

următorul cuprins:  

"(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)."  

23. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"Art. 16. - (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."  



 162 

24. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16
1
, cu următorul cuprins:  

"Art. 16
1
. - 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."  

25. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"(3) Hotărârile se redactează şi se motivează în cel mult 30 de zile de la pronunţare,"  

26. La articolul 18, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

"Art. 18. - (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, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operaţiune administrativă.  

(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.  

........................................................  

(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."  

27. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu 

următorul cuprins:  

"(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)."  

28.La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2
1
), cu 

următorul cuprins:  

"(2
1
) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi contractelor 

administrative."  

29. La articolul 20, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

"Art. 20. - (1) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 

zile de la comunicare.  

(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."  

30. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:  



 163 

"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.  

(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."  

31. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"Art. 22. - Titlul executoriu  

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."  

32. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"Art. 23. - Obligaţia publicării  

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."  

33. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"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 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.  

(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 
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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."  

34. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"(3) Hotărârea pronunţată de instanţa de executare poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile 

de la comunicare."  

35. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"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 demnitari 

sau funcţionari publici, se aplică reglementările speciale."  

36. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

"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 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.  

(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."  

Art. II. - (1)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.  

(2)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.  

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=433
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=433
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
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Art. III. - 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.  

Art. IV. - (1)În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta 

Parlamentului spre aprobare, în procedură de urgenţă, proiectele de legi pentru reglementarea 

diferitelor jurisdicţii administrative speciale.  

(2)La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile art. 26 şi 26
1
 din Legea nr. 

340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.658 din 21 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art. V. - Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu 

modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  

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  

BOGDAN OLTEANU  

PREŞEDINTELE SENATULUI  

NICOLAE VĂCĂROIU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=50858
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=50858
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2004/0658.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2004/0658.pdf
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
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LEGEA NR. 97/2008 PRIVIND APROBAREA ORDONANŢEI DE URGENTA A 

GUVERNULUI NR. 100/2007 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR 

ACTE NORMATIVE IN DOMENIUL JUSTIŢIEI 

 

 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 294 din 15/04/2008  

 

 

Parlamentul României adopta prezenta lege.  

 

 

Art. I Se aproba Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 100 din 4 octombrie 2007 pentru 

modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justiţiei, publicata in Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2007, cu următoarele modificări si 

completări:  

 

…………………………….. 

 

8. După articolul VI se introduc doua noi articole, articolele VI1 si VI2, cu următorul cuprins:  

"Art. VI1. - Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, 

se modifica după cum urmează:"  

«- La articolul 10, alineatul (1) se modifica si va avea următorul cuprins:  

"Art. 10. - (1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile 

publice locale si judeţene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contribuţii, datorii 

vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se soluţionează in fond de 

tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de 

autorităţile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contribuţii, datorii 

vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se soluţionează in fond 

de secţiile de contencios administrativ si fiscal ale curţilor de apel, daca prin lege organica 

speciala nu se prevede altfel.»  

 

Art. II 

 

La data intrării in vigoare a prezentei legi, orice dispoziţie contrara se abroga.  

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale 

art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=3987
http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordonanta_modificare_legi_justitie_100_2007.php
http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordonanta_modificare_legi_justitie_100_2007.php
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitoare_oficiale.php
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitoare_oficiale.php
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=2245
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LEGEA NR. 100/2008, DIN 09/05/2008, PENTRU MODIFICAREA ALIN. (1) AL ART. 

9 DIN LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR. 554/2004, A FOST 

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I NR. 375 DIN 16/05/2008 

 

 

 

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 

2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

 

"Art. 9. - (1) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim prin 

ordonante sau dispozitii din ordonante poate introduce actiune la instanta de contencios 

administrativ, insotita de exceptia de neconstitutionalitate, in masura in care obiectul 

principal nu este constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din 

ordonanta." 

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale 

art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata. 

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. PRESEDINTELE SENATULUI, 

BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TARACILA 

 

 

Bucuresti, 9 mai 2008. 

Nr. 100. 
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DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE DE ADMITERE A UNOR 

EXCEPŢII DE NECONSTITUŢIONALITATE A UNOR DISPOZIŢII DIN 

LEGEA NR. 554/2004 

 

DECIZIA NR.189 DIN 2 MARTIE 2006 

REFERITOARE LA EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A 

DISPOZIŢIILOR ART. 20 ALIN. (1) DIN LEGEA CONTENCIOSULUI 

ADMINISTRATIV NR. 554/2004 

Publicată în M.Of. nr. 307/5 apr. 2006 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. 

(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Direcţia Generală 

a Finanţelor Publice Timiş în nume propriu şi în reprezentarea Ministerului Finanţelor Publice 

- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în Dosarul nr. 2.541/2005 al Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal.  

La apelul nominal răspunde Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş în nume 

propriu şi în reprezentarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală, prin consilier juridic, şi Societatea Comercială "Eybl Textile" - S.R.L., prin avocat.  

Reprezentantul autorilor excepţiei solicită admiterea acesteia. Se susţine că art. 20 alin. 

(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 încalcă prevederile art. 21 şi ale art. 

129 din Constituţie, deoarece redactarea lor ambiguă permite judecătorilor să adauge la lege.  

Totodată, arată că, prin posibilitatea acordată instanţelor de judecată de a interpreta în 

mod subiectiv textul legal criticat, partea interesată este pusă în situaţia de a nu putea cunoaşte 

momentul de la care începe să curgă termenul de recurs atunci când a participat la dezbateri, 

dar nu a fost prezentă şi la pronunţarea hotărârii primei instanţe.  

Reprezentantul Societăţii Comerciale "Eybl Textile" S.R.L. susţine că excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004 este inadmisibilă, deoarece interpretarea acestora nu este o problemă de 

constituţionalitate, ci aparţine competenţei instanţelor de judecată.  

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de 

neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă, considerând că aceasta vizează aspecte care ţin de 

interpretarea şi aplicarea legii, iar nu de constituţionalitatea textului de lege criticat.  

CURTEA,  

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:  

Prin Încheierea din 22 noiembrie 2005, pronunţată în Dosarul nr. 2.541/2005, Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu 

excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, ridicată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş în nume 

propriu şi în reprezentarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului declarat de autorii excepţiei 

împotriva sentinţei prin care s-a dispus anularea unor acte administrativ-fiscale.  

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile 

art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 contravin dispoziţiilor art. 21, art. 24 alin. (1), art. 61 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53818
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alin. (1) şi ale art. 129 din Constituţie. Astfel, consideră că "formularea ambiguă a acestui text 

de lege permite judecătorilor să «legifereze», respectiv să adauge la lege, prin stabilirea 

cazurilor, condiţiilor şi părţilor faţă de care termenul de recurs curge de la pronunţare, respectiv 

de la comunicare". Întrucât textul de lege criticat nu precizează în mod expres cazurile în care 

termenul legal de 15 zile de declarare a recursului curge de la pronunţare şi cazurile în care 

termenul de declarare a recursului curge de la comunicare, instanţele de judecată îl 

interpretează "ca fiind o dispoziţie derogatorie de la prevederile art. 301 din Codul de 

procedură civilă şi obligatorie pentru instanţă".  

Dispoziţiile legale criticate restrâng astfel dreptul la apărare al părţilor prezente la dezbateri, 

cărora nu li s-au comunicat hotărârea, precum şi accesul liber la justiţie, deoarece sunt obligate 

să promoveze o cale de atac fără să cunoască considerentele hotărârii pronunţate pentru a putea 

motiva recursul.  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal consideră că 

excepţia este întemeiată. Se arată în motivarea acestei opinii că, întrucât textul de lege criticat 

nu precizează cazurile, condiţiile şi părţile faţă de care termenul de recurs curge de la 

pronunţare, respectiv de la comunicare, încalcă prevederile art. 21 alin. (3) şi pe cele ale art. 

129 din Constituţie.  

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a 

fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului 

Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.  

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt în deplină concordanţă cu 

dispoziţiile art. 21, 24 şi 129 din Constituţie. În acest sens este menţionată Decizia Plenului 

Curţii Constituţionale nr. 1/1994.  

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de 

vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.  

CURTEA,  

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit 

de judecătorul-raportor, concluziile părţilor prezente şi ale procurorului, dispoziţiile legale 

criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:  

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. 

d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze 

excepţia de neconstituţionalitate.  

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.1.154 din 7 decembrie 2004, care au următorul cuprins: "Hotărârea pronunţată în primă 

instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la pronunţare ori de la comunicare." 

Critica de neconstituţionalitate constă, în esenţă, în susţinerea că redactarea imprecisă a 

textului legal criticat îi pune pe judecători în situaţia să adauge la lege, prin stabilirea cazurilor, 

condiţiilor şi părţilor faţă de care termenul de recurs în care poate fi atacată hotărârea primei 

instanţe curge de la pronunţare, respectiv de la comunicare, contravenind astfel prevederilor 

art. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie, ale art. 24 alin. (1) din Constituţie 

referitor la garantarea dreptului la apărare, ale art. 61 alin. (1) din Constituţie referitor la rolul 

Parlamentului şi celor ale art. 129 din Constituţie privind folosirea căilor de atac.  

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta este întemeiată.  

Potrivit art. 21 din Constituţie, "Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea 

drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime." Principiul accesului liber la justiţie 

consacrat prin textul citat din Legea fundamentală implică, între altele, adoptarea de către 
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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 s-a pronunţat în mod constant şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care, de 

exemplu, în Cazul Rotaru împotriva României, 2000, 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", 

iar în Cazul Sunday Times contra Regatului Unit, 1979, a decis că "[...] cetăţeanul 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".  

În cauza de faţă Curtea Constituţională constată că legiuitorul a prevăzut în textul de lege supus 

controlului că hotărârea pronunţată în primă instanţă de către instanţa de contencios 

administrativ poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la pronunţare ori de la 

comunicare, fără să precizeze în ce condiţii şi pentru care participant la proces termenul de 

recurs se raportează la unul dintre cele două momente procesuale.  

Problema nu ar putea fi rezolvată prin aplicarea prevederilor Codului de procedură civilă, la 

care face trimitere art. 28 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, deoarece Codul de procedură civilă 

face distincţii clare, în sensul că termenul de recurs curge, pentru procuror, de la pronunţarea 

hotărârii, în afară de cazurile în care procurorul a participat la judecarea cauzei, când termenul 

curge de la comunicarea hotărârii, iar pentru părţi, de la comunicarea hotărârii.  

(Art. 301 şi 284 din Codul de procedură civilă). Or, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

care formează obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, nu face nici o distincţie şi, datorită 

redactării restrictive şi necondiţionate ("de la pronunţare ori de la comunicare"), nici nu lasă 

posibilitatea aplicării normelor de diferenţiere prevăzute în art. 301 şi 284 din Codul de 

procedură civilă.  

În aceste condiţii judecătorul este constrâns să stabilească el însuşi, pe cale jurisprudenţială în 

afara legii, adică substituindu-se legiuitorului, regulile necesare pentru a se pronunţa asupra 

recursului cu judecarea căruia a fost învestit, încălcând astfel dispoziţiile art. 1 alin. (4) din 

Constituţie privind separaţia puterilor.  

Pe de altă parte, părţile nu au un reper sigur al termenului în care pot să atace cu recurs 

hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ în primă instanţă, ceea ce face ca 

accesul lor la justiţie pe calea exercitării căii de atac prevăzute de lege să fie incert şi aleatoriu, 

adică limitat.  

Astfel, datorită impreciziei sale, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 contravine şi 

prevederilor art. 21 alin. (1) şi ale art. 129 din Constituţie.  

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, 

precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu 

majoritate de voturi,  

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ  

În numele legii  

DECIDE:  

Admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice Timiş în nume propriu şi în reprezentarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia 
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Naţională de Administrare Fiscală în Dosarul nr. 2.541/2005 al Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal.  

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.  

Definitivă şi general obligatorie.  

Pronunţată în şedinţa publică din data de 2 martie 2006.  

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,  

prof. univ. dr. IOAN VIDA  

Magistrat-asistent, 

Mihai Paul Cotta  
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DECIZIA NR. 647 DIN 05/10/2006 

 

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 14/11/2006 

 

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 

 

   Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Dorel Tarcea şi Felicia 

Tarcea în Dosarul nr. 30.815/1/2005 (4.254/2005) al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia 

de contencios administrativ şi fiscal.  

   La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal 

îndeplinită.  

   Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de 

neconstituţionalitate ridicate, întrucât apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu contravin 

textelor din Constituţie şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale invocate ca fiind încălcate.  

 

   C U R T E A,  

 

   având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:  

   Prin Încheierea din 22 martie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 30.815/1/2005 (4.254/2005), 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea 

Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Dorel Tarcea şi Felicia Tarcea 

în cadrul unui proces privind contestaţia în anulare împotriva unei sentinţe civile a Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie.  

   În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textul de lege criticat "nu asigură 

intimatului posibilitatea de a lua cunoştinţă despre motivarea hotărârii de fond, despre existenţa 

recursului, despre motivele de recurs şi despre termenul stabilit pentru judecarea acestuia", aşa 

încât "nu are posibilitatea de a-şi formula apărarea şi de a o susţine în scris sau oral în faţa 

instanţei de recurs, neexistând astfel un echilibru procesual între părţi, absolut necesar pentru 

un proces echitabil". Se încalcă în felul acesta art. 21 alin. (3) din Constituţie şi art. 6 din 

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Se mai susţine că 

art. 4 alin. (3) din lege conţine "cel puţin două ambiguităţi", în sensul că nu precizează situaţiile 

în care termenul de recurs curge de la pronunţare sau de la comunicarea soluţiei instanţei de 

fond, dispoziţiile art. 238 (asigurarea dovezilor), ale art. 336 (procedurile necontencioase) şi 

ale art. 582 (ordonanţele preşedinţiale) din Codul de procedură civilă fiind de strictă 

aplicabilitate, şi nici nu prevede data de la care se calculează cele 3 zile pentru judecarea 

recursului - data depunerii şi înregistrării recursului la instanţa a cărei hotărâre este atacată sau 

data la care dosarul a fost înregistrat pe rolul instanţei de recurs. De asemenea, faptul că textul 

stabileşte termene mult prea scurte, care asigură celeritatea soluţionării cauzelor în detrimentul 

soluţionării acestora printr-un proces echitabil, creează posibilitatea ca declararea, motivarea şi 

judecarea recursului să aibă loc chiar înaintea motivării hotărârii instanţei de fond care este de 

10 zile, potrivit art. 17 alin. (3) din legea criticată. În sfârşit, se mai arată că citarea prin 

publicitate în condiţiile unui termen atât de scurt "implică evident şi necomunicarea motivelor 

de recurs către intimat" şi reprezintă "doar îndeplinirea unei formalităţi, lipsită de orice 

eficacitate în asigurarea unei posibilităţi reale de apărare a intimatului", deoarece partea nu ştie 

când să se intereseze dacă a fost declarat sau nu recurs, motivele acestuia şi termenul fixat 
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pentru judecarea lui. Reglementarea cuprinsă în art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 conduce 

la "încălcarea drepturilor procesuale ale părţilor şi implicit a dreptului la un proces echitabil, 

celeritatea neputând fi asimilată judecării în grabă a cauzelor, cu nesocotirea dreptului la 

apărare".  

   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciază că 

excepţia este întemeiată "pentru că judecarea recursului cu citarea părţilor exclusiv prin 

publicitate, în condiţiile prevăzute de art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 încalcă dispoziţiile 

constituţionale referitoare la un proces echitabil reglementate de art. 21 alin. (3) din 

Constituţie, republicată, şi nu asigură părţilor în proces garanţii procedurale suficiente pentru 

caracterul efectiv al căii de atac şi accesul liber la justiţie".  

   În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a 

fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului 

Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate 

ridicate.  

   Guvernul, invocând Decizia Curţii Constituţionale nr. 219 din 7 martie 2006 prin care a fost 

respinsă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, 

apreciază că prezenta excepţie este neîntemeiată.  

   Avocatul Poporului consideră că "dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 sunt 

neconstituţionale în ceea ce priveşte momentele stabilite pentru declararea şi judecarea 

recursului împotriva hotărârii prin care instanţa s-a pronunţat asupra excepţiei de nelegalitate". 

În acest sens arată că prin prevederile de lege criticate "se aduce atingere substanţei dreptului la 

un proces echitabil, lipsindu-l de efectivitate din cauza redactării imprecise a textului", iar 

"judecătorul este constrâns să se substituie legiuitorului şi să stabilească el însuşi, pe cale 

jurisprudenţială în afara legii, regulile necesare desfăşurării unui proces echitabil, încălcând 

astfel dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Constituţie privind separaţia puterilor". În acest sens 

invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 189 din 2 martie 2006.  

   Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.  

 

   C U R T E A,  

 

   examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului 

Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului 

Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 

47/1992, reţine următoarele:  

   Curtea Constituţională constată că a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit 

dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea 

nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.  

   Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 4 alin. (3) din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit cărora: "(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."  

   Autorul excepţiei susţine că aceste prevederi sunt contrare 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, privind "Dreptul la un proces 

echitabil".  

   Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine următoarele:  

   Articolul 4 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 dispune cu privire la termenele de declarare şi 

soluţionare a recursului formulat împotriva soluţiei instanţei de contencios administrativ 
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privind legalitatea unui act administrativ unilateral, datele de la care aceste termene curg, 

precum şi cu privire la citarea părţilor prin publicitate. Astfel, termenul de recurs este de 48 de 

ore şi curge de la pronunţare ori de la comunicare, iar termenul de soluţionare este de 3 zile de 

la înregistrare.  

   Curtea constată că art. 4 alin. (3) din legea criticată a mai fost supus controlului de 

constituţionalitate în cauze în care se invoca, de asemenea, şi încălcarea art. 21 din Constituţie, 

dar sub alte aspecte decât în această cauză, iar prin Decizia nr. 219 din 7 martie 2006, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 3 aprilie 2006, şi prin Decizia nr. 377 

din 4 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 25 mai 2006, 

respingându-se excepţiile ridicate, s-a statuat asupra conformităţii textului cu prevederile 

Constituţiei.  

   În schimb, în prezenta cauză 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 şi, prin raportare la art. 20 din aceasta, art. 6 din Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.  

   Analizând aceste susţineri, Curtea constată că ele sunt întemeiate şi excepţia de 

neconstituţionalitate urmează a fi admisă. Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea observă că 

susţineri similare au fundamentat admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor 

art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 privind termenul de recurs 

în care poate fi atacată hotărârea primei instanţe de judecată. Nici aceste prevederi nu 

precizează în ce condiţii şi pentru care participant la proces termenul de recurs se raportează la 

unul dintre cele două momente procesuale - pronunţare sau comunicare. Prin urmare, prin 

Decizia nr. 189 din 2 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 

din 5 aprilie 2006, s-a statuat că accesul liber la justiţie consacrat de art. 21 din Constituţie 

"implică, între altele, 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 instanţa 

de judecată", în caz contrar, judecătorul fiind "constrâns să stabilească el însuşi, pe cale 

jurisprudenţială, în afara legii, adică substituindu-se legiuitorului, regulile necesare pentru a se 

pronunţa asupra recursului cu judecarea căruia a fost învestit, încălcând astfel dispoziţiile art. 1 

alin. (4) din Constituţie privind separaţia puterilor". Prin aceeaşi decizie s-a mai reţinut că 

"părţile nu au un reper sigur al termenului în care pot să atace cu recurs hotărârea pronunţată de 

instanţa de contencios administrativ în primă instanţă, ceea ce face ca accesul lor la justiţie pe 

calea exercitării căii de atac prevăzute de lege să fie incert şi aleatoriu, adică limitat". În 

consecinţă, s-a constatat că, "datorită impreciziei sale, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 

contravine art. 21 alin. (1) şi art. 129 din Constituţie".  

   Curtea constată că cele statuate cu valoare de principiu prin decizia menţionată justifică şi 

admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2001, care datorită impreciziei şi ambiguităţii ce rezultă din curgerea 

termenului de recurs de la pronunţare ori de la comunicare, a termenelor scurte de soluţionare 

pe care le stabileşte, precum şi sub aspectul modalităţii de citare este, sub toate aspectele 

criticate, contrar art. 21 şi 24 din Constituţie, precum şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.  

 

   Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (1) şi (4) din Constituţie, 

precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), al art. 29 şi al art. 31 din Legea nr. 47/1992,  

 

   CURTEA CONSTITUŢIONALĂ  
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   În numele legii  

 

   D E C I D E:  

 

   Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dorel Tarcea şi Felicia Tarcea în Dosarul 

nr. 30.815/1/2005 (4.254/2005) al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios 

administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004 sunt neconstituţionale.  

   Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.  

   Definitivă şi general obligatorie.  

   Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 octombrie 2006.  

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE, 

prof. univ. dr. IOAN VIDA  

 

   Magistrat-asistent şef, 

Gabriela Dragomirescu  
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DECIZIA NR. 65  

DIN 25 IANUARIE 2007  

REFERITOARE LA EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A 

DISPOZIŢIILOR ART. 1 ALIN. (9) TEZA ÎNTÂI DIN LEGEA CONTENCIOSULUI 

ADMINISTRATIV NR. 554/2004  

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în 

procesul de integrare europeană, excepţie ridicată de Ministerul Public − Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia judiciară civilă în Dosarul nr. 10.529/1/2005 

(2.537/2005) al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie − Secţia de contencios administrativ şi fiscal.  

La apelul nominal răspund părţile Augustin Clejan şi Guvernul României − Secretariatul de 

Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, prin consilier juridic, 

constatându-se lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.  

Partea Augustin Clejan solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, în timp ce 

reprezentantul Guvernului României − Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor 

din Decembrie 1989 apreciază că excepţia invocată este întemeiată, textul criticat încălcând art. 

131 alin. (1) din Constituţie. Mai arată că, până la apariţia reglementării contestate, în cauzele 

de contencios administrativ, prezenţa procurorului era obligatorie, ceea ce constituia o garanţie 

în sensul că legea va fi respectată.  

Prin interzicerea absolută a acestuia de a participa la soluţionarea cererilor în contencios 

administrativ, se limitează rolul său constituţional de a reprezenta interesele generale ale 

societăţii şi de a apăra ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.  

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a excepţiei de 

neconstituţionalitate, arătând că textul constituţional al art. 131 alin. (1) conferă Ministerului 

Public rolul ca, în activitatea judiciară, să reprezinte interesele generale ale societăţii şi să apere 

ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Pentru a-şi putea îndeplini acest 

rol, trebuie să i se asigure participarea în soluţionarea cauzelor de contencios administrativ, şi 

nu împiedicarea activităţii sale.  

CURTEA,  

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:  

Prin Încheierea din 12 septembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 10.529/1/2005 (2.537/2005), 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie − Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat 

Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare 

în procesul de integrare europeană, excepţie ridicată de Ministerul Public − Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia judiciară civilă într-o cauză având ca obiect 

soluţionarea recursului împotriva sentinţei pronunţate într-o acţiune în contencios 

administrativ.  

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia arată că reglementările legale 

anterioare privind contenciosul administrativ permiteau participarea procurorului la astfel de 

cauze, pe când textul criticat prevede, în mod expres, că cererile în contencios administrativ se 

soluţionează fără participarea reprezentantului Ministerului Public. Această normă prohibitivă 

încalcă atât prevederile art. 131 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora, în activitatea judiciară, 

Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum 

şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor, cât şi ale art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă.  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie − Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciază 

că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este întemeiată, fiind încălcate prevederile art. 131 

alin. (1) din Constituţie şi ale art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă.  
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Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost 

comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului 

Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate 

ridicate.  

Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este întemeiată. Se 

apreciază că ansamblul reglementărilor legale trebuie să asigure rolul constituţional al 

Ministerului Public de reprezentare a intereselor generale ale societăţii, de apărare a ordinii de 

drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Acest rol al său trebuie să se reflecte în 

activitatea judiciară chiar prin posibilitatea, oferită la nivel legislativ, de a participa la 

judecarea proceselor, în acord cu obiectivele stabilite de Constituţie. Astfel, Ministerului 

Public trebuie să i se asigure dreptul de a aprecia şi de a acţiona pentru realizarea obiectivelor 

menţionate de art. 131 alin. (1) din Constituţie. Cum raporturile juridice conflictuale ce fac 

obiectul contenciosului administrativ depăşesc, în unele cazuri, interesul părţilor, intrând în 

sfera interesului public, Avocatul Poporului apreciază că participarea Ministerului Public în 

soluţionarea cererilor de contencios administrativ este pe deplin justificată.  

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor 

de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.  

CURTEA,  

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit 

de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, susţinerile părţii prezente, dispoziţiile legale 

criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:  

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. 

d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2) şi ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să 

soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.  

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispoziţiile 

art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri 

necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

332/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006. În 

realitate, Curtea constată că prevederea criticată este un act modificator al art. 1 alin. (9) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi, potrivit art. 60 din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, „Dispoziţiile de 

modificare şi de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, 

identificându-se cu acesta“. În consecinţă, obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl 

constituie art. 1 alin. (9) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. Totodată, Curtea 

reţine că, astfel cum rezultă din motivarea excepţiei, autorul acesteia critică numai teza întâi a 

art. 1 alin. (9) din Legea nr. 554/2004, text asupra căruia Curtea urmează a se pronunţa.  

Astfel, textul legal criticat are următorul cuprins:  

„(9) Cererile în contencios administrativ se soluţionează fără participarea reprezentantului 

Ministerului Public. [...]“.  

Textul constituţional invocat în susţinerea excepţiei este cel al art. 131 alin. (1) privind rolul 

Ministerului Public. Totodată, se consideră că sunt încălcate şi prevederile art. 45 alin. 3 din 

Codul de procedură civilă.  

Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine următoarele:  

Dispoziţiile art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel 

cum au fost modificate prin prevederile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
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190/2005, consacră soluţia legislativă potrivit căreia cererile în contencios administrativ se 

soluţionează fără participarea reprezentantului  

Ministerului Public. Este o dispoziţie legală cu un caracter prohibitiv, care nu lasă posibilitatea 

procurorului de a participa la soluţionarea cererilor în contencios administrativ nici dacă ar 

aprecia-o ca fiind necesară pentru a apăra ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor.  

Curtea reţine că, în expunerea de motive a ordonanţei de urgenţă modificatoare, este făcută o 

singură referire cu privire la procuror, şi anume aceea că se urmăreşte restrângerea participării 

procurorului în litigiile civile. Or, Legea nr. 554/2004 nu reglementează cadrul procesual al 

litigiilor civile, ci contenciosul administrativ, definit de art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 

554/2004 ca fiind 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.  

Având în vedere faptul că rolul constituţional al Ministerului Public este acela de reprezentare 

a intereselor generale ale societăţii, de apărare a ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, Curtea constată că ansamblul reglementărilor legale trebuie să garanteze 

şi să asigure dreptul Ministerului Public să îşi exercite acest rol. În activitatea judiciară, mai 

ales în domeniul contenciosului administrativ, unde întotdeauna o parte a procesului este o 

autoritate publică, premisa pentru îndeplinirea rolului constituţional al Ministerului Public 

este tocmai participarea în şedinţă a reprezentantului său. Astfel, prin participarea 

reprezentantului Ministerului Public se impune o garanţie în plus atât în sensul apărării ordinii 

de drept, a intereselor generale ale societăţii, cât şi în ideea apărării drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor, iar Ministerul Public are garantată posibilitatea de a-şi exercita în deplinătate rolul 

său constituţional.  

Curtea reţine că, în domeniul contenciosului administrativ, textul constituţional al art. 131 alin. 

(1) nu poate fi circumscris numai la situaţiile prevăzute de art. 1 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 

554/2004, şi anume la acţiunile introduse direct de către Ministerul Public la instanţa de 

contencios administrativ competentă, întrucât ar rezulta că, în acest domeniu, rolul Ministerului 

Public ar fi limitat numai la cele două situaţii şi numai în aceste situaţii ar putea să reprezinte 

interesele generale ale societăţii, să apere ordinea de drept, precum şi drepturile şi libertăţile 

cetăţenilor, ceea ce, evident, este eronat.  

Astfel, Curtea constată că, în lipsa posibilităţii procurorului de a participa la judecarea cererilor 

în contencios administrativ, se produce o nepermisă restrângere a rolului său constituţional, 

iar cum printr-o lege nu se poate restrânge sfera de aplicabilitate a unui text constituţional, este 

evidentă neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004.  

Prevederile art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea nr. 554/2004 apar cu atât mai neconstituţionale 

cu cât, potrivit dispoziţiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă, procurorul poate pune 

concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru 

apărarea ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Astfel, Curtea constată că este 

inadmisibil ca în cadrul litigiilor civile să se recunoască posibilitatea participării procurorului 

în anumite condiţii, iar în cele de contencios administrativ, unde Ministerul Public ar putea 

acţiona în mod eficient pentru îndeplinirea competenţelor prevăzute de art. 131 alin. (1) din 

Constituţie, rolul acestuia să fie limitat numai la ipotezele stricte prevăzute de art. 1 alin. (4) şi 

(5) din Legea nr. 554/2004.  
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Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din 

Constituţie, al art. 1−3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu 

majoritate de voturi,  

CURTEA  CONSTITUŢIONALÃ  

În numele legii  

DECIDE:  

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ministerul Public − Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia judiciară civilă în Dosarul nr. 10.529/1/2005 

(2.537/2005) al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie − Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004 sunt neconstituţionale.  

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.  

Definitivă şi general obligatorie.  

Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 ianuarie 2007.  
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DECIZIA NR. 660 DIN 4 IULIE 2007  

REFERITOARE LA EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A 

DISPOZIŢIILOR ART. 9 DIN LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV NR. 

554/2004  

 

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată din oficiu de Curtea de Apel 

Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 38.222/2/2005 (nr. 

4.724/2005).  

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 28 iunie 2007 şi au fost consemnate în încheierea 

de la acea dată, când, în urma deliberărilor, Curtea a dispus amânarea pronunţării pentru data 

de 4 iulie 2007.  

 

CURTEA,  

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:  

Prin Încheierea din 23 ianuarie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 38.222/2/2005 (nr. 

4.724/2005), Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal 

a sesizat din oficiu Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Excepţia a fost 

ridicată într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în contencios administrativ, în 

cadrul căreia Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia 

Naţională Anticorupţie, excepţie ridicată de reclamantul Radu Ştefan Mazăre şi respinsă, ca 

inadmisibilă, prin Decizia nr. 764 din 31 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2007.  

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a 

contencios administrativ şi fiscal arată că, prin Decizia nr. 764 din 31 octombrie 2006, Curtea 

Constituţională a constatat că nu este admisibilă sesizarea sa cu o excepţie care să formeze 

obiectul unei acţiuni principale, o astfel de sesizare fiind contrară dispoziţiilor art. 146 lit. d) 

din Constituţie. În acea speţă, sesizarea Curţii Constituţionale s-a făcut în conformitate cu 

dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 554/2004. În aceste condiţii, dacă sesizarea Curţii 

Constituţionale cu o asemenea excepţie nu este conformă cu dispoziţiile constituţionale, 

rezultă, în opinia instanţei de judecată, că este pusă sub semnul întrebării constituţionalitatea 

întregului mecanism reglementat de art. 9 din Legea contenciosului administrativ. Doar alin. 4 

al acestui articol ar putea, eventual, să fie considerat conform Constituţiei, întrucât conţine 

norme de procedură privind acordarea de despăgubiri în situaţia admiterii unei excepţii de 

neconstituţionalitate într-un alt dosar.  

Totodată, dispoziţiile alin. (3) al art. 9 apar ca neconstituţionale şi sub aspectul încălcării 

dreptului la apărare, reglementat de art. 24 din Constituţie. Aceasta, deoarece din textul legal 

menţionat rezultă că, în cazul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, 

instanţa de contencios administrativ respinge acţiunea ca inadmisibilă pe fond, fără a mai 

repune cauza pe rol şi fără a mai cita părţile, deci fără a mai judeca, practic, fondul cauzei.  

În ceea ce priveşte legătura textului legal criticat cu fondul cauzei, Curtea de Apel Bucureşti – 

Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal precizează că art. 9 constituie însuşi temeiul 

acţiunii, astfel încât soluţionarea cererii depinde în mod direct de dispoziţiile acestui articol.  

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost 

comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului 
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Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de 

neconstituţionalitate.  

Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 este neîntemeiată. În opinia acestuia, scopul normei 

criticate este de a asigura posibilitatea sesizării Curţii Constituţionale. În situaţia în care 

instanţa de contencios constituţional respinge excepţia de neconstituţionalitate, persoana 

vătămată are posibilitatea de a formula o acţiune în justiţie, în condiţiile Legii nr. 554/2004, 

împotriva autorităţii administraţiei publice, în cazul în care consideră că aceasta a emis actul 

administrativ cu încălcarea respectivei ordonanţe, textul vizând o problemă de contencios 

administrativ propriu-zisă, precum şi o problemă de contencios constituţional referitoare la 

ordonanţa contestată. Menţionează, de asemenea, că, prin Decizia nr. 894/2006, Curtea 

Constituţională a mai examinat constituţionalitatea dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 554/2004, 

constatând, pentru argumentele acolo arătate, că acestea nu afectează liberul acces la justiţie, 

consacrat de art. 21 din Constituţie.  

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004 sunt constituţionale. Susţine, în acest sens, că textul legal criticat nu contravine art. 

24 din Legea fundamentală, consacrat dreptului la apărare, fiind, totodată, în concordanţă şi cu 

prevederile constituţionale ale art. 126 alin. (6) teza finală, care stabilesc că „Instanţele de 

contencios administrativ sunt competente să soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin 

ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale”. În plus, 

arată că, prin Decizia nr. 894/2006, Curtea Constituţională a statuat că textul criticat nu 

reprezintă un obstacol în calea examinării şi soluţionării efective de către instanţă a acţiunii în 

contencios administrativ.  

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere 

asupra excepţiei de neconstituţionalitate.  

CURTEA,  

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, 

raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului şi dispoziţiile de lege 

criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:  

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. 

d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să 

soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.  

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 9 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, care au următorul conţinut:  

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.  

(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.  

(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 
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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.”  

În motivarea excepţiei, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi 

fiscal susţine, 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.  

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine următoarele:  

Prin mai multe decizii, Curtea Constituţională a respins, ca inadmisibile, excepţiile de 

neconstituţionalitate ridicate în cauze având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în contencios 

administrativ prin care s-a solicitat constatarea neconstituţionalităţii unor ordonanţe sau 

dispoziţii din acestea, în baza art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

reţinând că sesizarea Curţii este nelegală, fiind contrară dispoziţiilor art. 146 lit. d) din 

Constituţie şi ale art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992. În acest sens sunt Decizia nr. 761 

din 31 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 

decembrie 2006, Decizia nr. 764 din 31 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2007, Decizia nr. 5 din 9 ianuarie 2007, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2007, Decizia nr. 66 din 25 

ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 15 februarie 

2007, Decizia nr. 174 din 6 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 257 din 17 aprilie 2007, Decizia nr. 342 din 3 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 308 din 9 mai 2007.  

Respingând ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, Curtea a reţinut, 

prin Decizia nr. 764 din 31 octombrie 2006 – pronunţată în acelaşi dosar al Curţii de Apel 

Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal –, că „excepţia de 

neconstituţionalitate constituie una dintre căile prin care Curtea Constituţională este sesizată în 

vederea exercitării controlului a posteriori asupra constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor. (_)  

În cadrul procesului judiciar, excepţia de neconstituţionalitate se înscrie în rândul excepţiilor de 

procedură prin care partea care le ridică, instanţa de judecată din oficiu sau procurorul 

urmăreşte împiedicarea unei judecăţi care s-ar întemeia pe o dispoziţie legală neconstituţională. 

În aceeaşi ordine conceptuală, excepţia de neconstituţionalitate reprezintă o chestiune 

prejudicială, adică o problemă juridică a cărei rezolvare trebuie să preceadă soluţionarea 

litigiului cu care este conexă. Aşa se şi explică prevederea cuprinsă în art. 29 alin. (5) din 

Legea nr. 47/1992, în conformitate cu care, «pe perioada soluţionării excepţiei de 

neconstituţionalitate judecarea cauzei se suspendă».  

Aşadar, excepţia de neconstituţionalitate nu poate forma obiectul unei acţiuni principale nici 

în faţa instanţei de judecată sau de arbitraj, unde constituie întotdeauna un mijloc de apărare 

într-un litigiu în curs de soluţionare, şi nici în faţa Curţii Constituţionale”.  

În aceeaşi ordine de idei, Curtea constată că, în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (6) 

teza a doua din Constituţie, „Instanţele de contencios administrativ sunt competente să 

soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din 

ordonanţe declarate neconstituţionale”. Totodată, potrivit art. 146 lit. d) teza întâi din  

Constituţie, Curtea Constituţională „hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate 

privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj 

comercial”. Această din urmă dispoziţie constituţională a fost dezvoltată în legea organică a 

Curţii Constituţionale, care, la art. 29, prevede următoarele:  
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„(1) Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti 

sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei 

dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea 

cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.  

(2) Excepţia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părţi sau, din oficiu, de către instanţa de 

judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepţia poate fi ridicată de procuror în faţa 

instanţei de judecată, în cauzele la care participă.  

(3) Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o 

decizie anterioară a Curţii Constituţionale.  

(4) (_)  

(5) Pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate judecarea cauzei se suspendă.  

(6) Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) şi (3), instanţa 

respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. (...)”  

Din textele menţionate rezultă că soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate a unei legi 

sau a unei ordonanţe, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, 

reprezintă o formă de control al constituţionalităţii care se derulează a posteriori. Atât art. 146 

lit. d) din Constituţie, cât şi art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 se referă la excepţiile de 

neconstituţionalitate ridicate în faţa „instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial”, „în 

orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia”. Excepţia trebuie să aibă ca obiect 

neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o 

ordonanţă în vigoare „care are legătură cu soluţionarea cauzei”.  

Se deduce că posibilitatea ridicării excepţiei de neconstituţionalitate presupune existenţa unui 

litigiu pe rolul instanţei, iar soluţionarea acestuia depinde de rezolvarea de către Curtea 

Constituţională a unei excepţii care are legătură cu cauza.  

Aceeaşi concluzie se desprinde şi din jurisprudenţa mai sus indicată, prin care Curtea 

Constituţională, respingând ca inadmisibile excepţiile de neconstituţionalitate, a statuat că 

legile şi ordonanţele Guvernului nu pot fi atacate pe cale principală, prin acţiune introdusă în 

acest scop la instanţa de judecată sau de arbitraj comercial, ci numai pe cale de excepţie, în 

valorificarea unui drept subiectiv sau a unui interes legitim.  

Aşa fiind, Curtea reţine că, în măsura în care art. 9 se interpretează în sensul că persoana 

vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din 

ordonanţe poate introduce la instanţa de contencios administrativ acţiune, al cărei obiect 

principal îl constituie sesizarea directă a Curţii Constituţionale pentru a declara ca fiind 

neconstituţionale actele menţionate, textul este neconstituţional, prin raportare la prevederile 

din Legea fundamentală enunţate mai sus.  

Atunci când obiectul acţiunii principale introduse la instanţa de judecată este constatarea 

neconstituţionalităţii unei ordonanţe simple sau ordonanţe de urgenţă a Guvernului ori a unor 

dispoziţii din aceasta, excepţia de neconstituţionalitate este transformată într-o veritabilă 

acţiune directă, pierzându-şi astfel natura sa de excepţie, înţeleasă ca un mijloc de apărare care 

nu pune în discuţie fondul pretenţiei deduse judecăţii.  

În ceea ce priveşte teza a doua a alin. (3) al art. 9 din legea criticată – „În caz contrar, instanţa 

respinge acţiunea ca inadmisibilă pe fond”–, Curtea constată că textul nu prezintă elemente de 

neconstituţionalitate, însă se impune ca soluţia legislativă să fie reexaminată de către legiuitor, 

cu prilejul punerii de acord a întregului mecanism al art. 9 cu decizia de faţă.  

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din 

Constituţie, precum şi al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, 

cu majoritate de voturi,  

CURTEA  CONSTITUŢIONALÃ  

În numele legii  
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DECIDE:  

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. 

Excepţia a fost invocată din oficiu de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios 

administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 38.222/2/2005 (nr. 4.724/2005).  

Definitivă şi general obligatorie.  

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.  

Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 iulie 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 185 

DECIZIA NR. 797 DIN 27 SEPTEMBRIE 2007  

REFERITOARE LA EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE A 

DISPOZIŢIILOR ART. 7 ALIN. (3) ŞI (7) DIN LEGEA CONTENCIOSULUI 

ADMINISTRATIV NR. 554/2004  

 

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) 

din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Mihaela Florea în 

Dosarul nr. 3.791/109/2006 al Curţii de Apel Piteşti – Secţia comercială şi de contencios 

administrativ şi fiscal.  

La apelul nominal răspund autorul excepţiei prin avocat Ilie Stan, cu împuternicire avocaţială 

depusă la dosar, şi partea Inspectoratul de Stat în Construcţii, prin consilier juridic Ada 

Marinescu, cu delegaţie depusă la dosar. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare 

a fost legal îndeplinită.  

Cauza fiind în stare de judecată, apărătorul autorului excepţiei solicită admiterea acesteia, 

susţinând, în esenţă, că dispoziţiile art. 7 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 554/2004 contravin 

prevederilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 21 din Constituţie. În acest sens, arată că tratamentul 

juridic aplicat terţilor în ceea ce priveşte termenul de introducere a acţiunii în contencios 

administrativ împotriva unui act administrativ unilateral este identic cu cel aplicabil 

destinatarului acelui act, în condiţiile în care cele două categorii de persoane se află în situaţii 

juridice diferite, ceea ce determină instituirea unei discriminări negative a categoriei terţilor şi 

blochează accesul lor liber la justiţie. Apreciază că, în condiţiile în care instanţa de judecată 

respinge ca tardiv introdusă o astfel de acţiune judecătorească formulată de un terţ păgubit 

peste termenul de 6 luni prevăzut de textele de lege criticate, acestea sunt neconstituţionale.  

Reprezentantul părţii Inspectoratul de Stat în Construcţii solicită respingerea excepţiei ca 

neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.  

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de 

neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că aceasta este soluţia pronunţată în mod constant 

de Curtea Constituţională în materie, şi care se impune a fi menţinută şi în prezenta cauză, în 

lipsa unor elemente noi de natură a justifica schimbarea acesteia.  

 

CURTEA,  

 

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:  

Prin Încheierea din 23 martie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 3.791/109/2006, Curtea de 

Apel Piteşti – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea 

Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Excepţia a fost ridicată de Mihaela Florea 

într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui recurs împotriva unei sentinţe civile prin care s-a 

respins o acţiune în anulare a unei autorizaţii de construire.  

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale 

menţionate sunt în contradicţie cu prevederile constituţionale ale art. 16 şi ale art. 21, privind 

egalitatea în drepturi, respectiv liberul acces la justiţie. Făcând referire la datele concrete din 

speţa în care are calitatea de reclamant, autorul arată că textele sunt „cel puţin” ambigue şi 

neconstituţionale în măsura în care interpretarea dată de instanţa de judecată învestită cu 

soluţionarea litigiului pe fond este în sensul respingerii unei plângeri prealabile ca tardiv 

introdusă, şi aceasta în condiţiile în care – aşa cum e cazul de faţă – prescripţia dreptului la 

acţiune a început să curgă înainte ca dreptul la acţiune să se fi născut în mod efectiv. În aceste 

condiţii, persoana vătămată printr-un act administrativ adresat altui subiect de drept poate să ia 

cunoştinţă de existenţa respectivului act la o dată ulterioară termenului prevăzut de art. 7 alin. 
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(3) şi (7) din Legea nr. 554/2004. Menţionează că actul administrativ vătămător, nefiind supus 

vreunei forme de publicitate, i-a fost adus la cunoştinţă „abia după ce intimata a început să 

demareze lucrările de construcţie în baza lui”. Astfel, autorizaţia de construire, având o 

valabilitate mai mare decât termenul de prescripţie prevăzut de art. 7 din Legea nr. 554/2004, 

permite beneficiarului său să demareze lucrările după ce, în prealabil, a aşteptat să treacă cele 6 

luni în care terţii vătămaţi ar putea ataca actul.  

Curtea de Apel Piteşti – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal opinează 

în sensul netemeiniciei excepţiei de neconstituţionalitate. Textele de lege criticate nu conţin 

norme de natură să creeze un regim discriminatoriu pentru unele sau altele dintre subiectele de 

drept care sunt obligate să parcurgă procedura prealabilă, termenul de prescripţie de 6 luni de 

la data emiterii actului fiind aplicabil tuturor acestor subiecte de drept, potrivit principiului 

egalităţii în drepturi, consacrat de art. 16 din Constituţie. De asemenea, nu se poate reţine 

pretinsa contradicţie faţă de prevederile art. 21 din Legea fundamentală, deoarece procedura 

prealabilă prevăzută de legea contenciosului administrativ nu este o jurisdicţie specială 

administrativă, iar parcurgerea ei într-un termen de prescripţie nu afectează în niciun fel 

accesul persoanei vătămate la justiţie. În plus, dispoziţiile legale criticate sunt în acord cu 

normele constituţionale ale art. 52, care consacră exercitarea dreptului persoanei vătămate 

printr-un act administrativ în condiţiile şi limitele stabilite prin legea organică.  

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost 

comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului 

Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de 

neconstituţionalitate.  

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este 

neîntemeiată. Textele de lege criticate nu contravin dreptului de acces liber la justiţie şi la un 

proces echitabil, deoarece aceste reglementări se aplică deopotrivă tuturor persoanelor care se 

consideră vătămate prin actul administrativ. În plus, prevederile criticate sunt în concordanţă 

cu dispoziţiile art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, potrivit cărora competenţa instanţelor 

judecătoreşti şi procedura de judecată se stabilesc de lege. Or, prin Decizia Plenului nr. I din 8 

februarie 1994, Curtea Constituţională a stabilit că legiuitorul poate institui, în considerarea 

unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, ca şi modalităţile de exercitare a 

drepturilor procedurale. Principiul liberului acces la justiţie presupune posibilitatea neîngrădită 

a celor interesaţi de a utiliza aceste proceduri, dar numai în formele şi în modalităţile instituite 

de lege. Totodată, se arată în punctul de vedere că textele de lege criticate au mai fost 

examinate prin raportare la aceleaşi prevederi din Constituţie, de exemplu Decizia nr. 569 din 9 

septembrie 2006, prin care Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate.  

Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, 

dispoziţiile art. 7 alin. (3) şi (7) din Legea nr. 554/2004 nu sunt de natură să îngrădească 

accesul liber al părţilor la instanţă, iar normele pe care le conţin se aplică tuturor celor aflaţi în 

ipoteza acestora, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Mai mult, textele legale 

criticate sunt în deplină concordanţă cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit 

cărora competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin 

lege.  

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere 

asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.  

CURTEA,  

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, 

raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului 

şi dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 

47/1992, reţine următoarele:  
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Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. 

d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să 

soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.  

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 7 alin. (3) şi (7) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, care au următorul conţinut:  

– Art. 7 – Procedura prealabilă: „(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).  

(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.”  

În motivarea excepţiei, autorul acesteia susţine că textele legale criticate încalcă prevederile 

constituţionale ale art. 16 – „Egalitatea în drepturi” şi ale art. 21 – „Accesul liber la justiţie”.  

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată următoarele:  

Dispoziţiile art. 7 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prevăd dreptul 

persoanei vătămate într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ 

cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, să introducă plângere prealabilă din 

momentul în care a luat cunoştinţă de existenţa actului, pe orice cale, în limitele termenului de 

6 luni prevăzut la alin. (7) al aceluiaşi articol.  

Examinând critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 

faţă de prevederile art. 16 şi ale art. 21 din Constituţie, Curtea constată că este neîntemeiată. 

Aceasta deoarece textul de lege menţionat, prin însăşi conţinutul său normativ, garantează, în 

condiţii identice, accesul liber la justiţie al oricărei persoane vătămate printr-un act 

administrativ, cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.  

Analizând însă prevederile art. 7 alin. (7) din aceeaşi lege, Curtea constată că susţinerile de 

neconstituţionalitate referitoare la încălcarea principiului liberului acces la justiţie sunt 

întemeiate, urmând a admite excepţia de neconstituţionalitate.  

Potrivit acestor dispoziţii legale, plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale 

se poate introduce, pentru motive temeinice, şi peste termenul de 30 de zile de la data 

comunicării actului – termen prevăzut de alin. (1) al art. 7 – dar nu mai târziu de 6 luni de la 

data emiterii actului, acest termen fiind un termen de prescripţie.  

Curtea constată că dispoziţiile art. 7 alin. (7) din Legea nr. 554/2004 nu fac distincţie între 

calitatea persoanei vătămate printr-un act administrativ unilateral cu caracter individual, şi 

anume dacă aceasta este însuşi destinatarul actului sau are calitatea de terţ faţă de acesta. Fără a 

opera o diferenţiere în acest sens, textul de lege prevede acelaşi termen de 6 luni de la emiterea 

actului în care poate fi atacat actul administrativ. Or, actul administrativ unilateral cu caracter 

individual nu este opozabil terţilor, nefiind supus niciunei forme de publicitate, astfel încât 

aceştia nu au posibilitatea reală de a cunoaşte existenţa de la data emiterii lui. Acest act este 

adus la cunoştinţă doar destinatarului său prin comunicare. Aşa fiind, terţii – persoane vătămate 

într-un drept al lor sau într-un interes legitim – se găsesc în imposibilitatea obiectivă de a 

cunoaşte existenţa unui act administrativ adresat altui subiect de drept. Întrucât dispoziţiile art. 

7 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 condiţionează îndeplinirea 

procedurii prealabile obligatorii de formularea plângerii prealabile de către persoana vătămată, 

alta decât destinatarul actului administrativ atacat, într-un termen de cel mult 6 luni de la data 

emiterii actului, este evident că accesul la instanţă al acestor categorii de persoane este practic 

blocat. Instanţa de judecată va respinge cererea ca tardiv introdusă, în condiţiile în care 

reclamantul a luat cunoştinţă de existenţa actului ulterior prescrierii termenului de 6 luni de la 
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data emiterii acestuia. Or, potrivit art. 21 din Constituţie, „Orice persoană se poate adresa 

justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime”. Este adevărat 

că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, legiuitorul are competenţa de a stabili procedura de 

judecată, iar în considerarea unor situaţii deosebite, pot fi adoptate reguli speciale, însă norma 

constituţională menţionată nu justifică reglementarea unor prevederi legale care să aibă ca efect 

încălcarea unui drept.  

De altfel, în acest sens s-a pronunţat constant Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de 

exemplu în Cauza Prince Hans-Adam II de Lichtenstein contra Germaniei, 2001, precum şi 

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 189 din 2 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 307 din 5 aprilie 2006.  

Totodată, Curtea constată că, prin Legea nr. 262/2007, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 

a fost modificată şi completată, unele dintre aceste modificări vizând, spre exemplu, 

dispoziţiile art. 11 referitoare la termenul de introducere a acţiunii în contencios administrativ. 

Astfel, dacă în vechea redactare aceste dispoziţii prevedeau, la alin. (2), că, pentru motive 

temeinice, cererile pot fi introduse şi peste termenul de 6 luni stabilit la alin. (1), dar nu mai 

târziu de un an de la data emiterii actului, în noua redactare, ca urmare a modificărilor 

menţionate, textul de lege prevede ca limită a termenului de introducere a cererii termenul de 

un an de la data comunicării actului, data luării la cunoştinţă, data introducerii cererii sau 

data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz. Aşa fiind, Curtea constată că, în 

cazul termenelor legale pentru introducerea acţiunii în contencios administrativ, legiuitorul a 

intervenit pentru a corecta reglementările anterioare, urmând însă, ca şi în cazul termenelor 

legale specifice procedurii prealabile, prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004, să procedeze 

în acelaşi sens, pentru îndepărtarea viciului de constituţionalitate şi armonizarea prevederilor 

legii în ansamblul său.  

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din 

Constituţie, precum şi al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,  

 

CURTEA  CONSTITUŢIONALÃ  

În numele legii  

 

DECIDE:  

 

1. Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Mihaela Florea în 

Dosarul nr. 3.791/109/2006 al Curţii de Apel Piteşti – Secţia comercială şi de contencios 

administrativ şi fiscal.  

2. Admite excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (7) din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi 

instanţe, 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.  

Definitivă şi general obligatorie.  

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.  

Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 septembrie 2007.  

 



 189 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

ACTE NORMATIVE 

  1.  Constituţia României din 1991, revizuită în 2003; 

  2.  Constituţia din 1991; 

  3.  Constituţia României din 1923; 

  4.  Constituţia din 21 august 1965; 

  5.  Constituţia din 29 martie 1923; 

  6.  Constituţia din 1 iulie 1866, cu modificarea din 1884; 

  7.  Constituţia din 1866; 

  8.  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 

  9.  Legea administraţiei publice locale nr. 69/1990; 

10.  Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993; 

11.  Codul de procedură civilă; 

12. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

13.  Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990; 

14. Legea 304/2004 privind organizarea judiciară; 

15. Decretul pentru desfiinţarea contenciosului administrativ şi a curţilor  

administrative nr. 128/1948; 

16.  Legea pentru organizarea curţilor administrative din 15 martie 1939; 

17.  Legea contenciosului administrativ din 1925; 

18.  Legea pentru Curtea de Casaţie şi Justiţie din 17 februarie 1912; 

19.  Legea Curţii de Casaţie din 25 martie 1910; 

20.  Legea pentru reorganizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din 1 iulie 

1905; 



 190 

21. Legea pentru împărţirea diferitelor atribuţii ale Consiliului de Stat din 9 iulie 

1866; 

22.  Legea pentru înfiinţarea Consiliului de Stat din 11 februarie 1864. 

  

CURSURI 

 1. Alexandru Negoiţă -  Drept administrativ, Ed. Sylvi, 1996; 

  2. Alexandru Negoiţă - Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, 

Universitatea Athenaeum, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1991; 

  3. Alexandru Negoiţă - Ştiinţa administraţiei, Editura Didactică şi Pedagogică,  

Bucureşti, 1977; 

  4. Ioan Alexandru, Al. Negoiţă, I. Santai, D. Berzoianu, I. Vida, S. Ivan, I. 

Popescu-Slăniceanu -  Drept Administrativ, Editura OMNIA, Braşov, 1999; 

  5. Ioan Alexandru -  Administraţia publică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 

1999; 

  6. Ioan Alexandru -  Democraţia locală în legislaţia actuală, în vol. Democraţia 

locală în România contemporană, Casa de editură “Realitatea”, Bucureşti, 1995; 

  7. Antonie Iorgovan -  Tratat de drept administrativ, vol. I, Biblioteca juridică 

Nemira, Bucureşti, 1996; 

  8. Antonie Iorgovan – Tratat de drept administrativ¸ vol. I, Ed. Nemira, 

Bucureşti, 2000; 

  9. Antonie Iorgovan - Drept administrativ, I, Editura „Hercules”, 1993 ; 

10. Anibal Teodorescu -  Tratat de drept administrativ, vol.I, Bucureşti, 1929; 

11. Constantin G. Rarincescu – Contencios administrativ român, Ed. 

“Universală” ALVALAY, Bucureşti, 1937; 

12. D. Brezoianu -  Drept administrativ, Universitatea Independentă „Dimitrie 

Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe juridice şi administrative, Bucureşti, 1992; 

13. Emilian Stelian Ticames – Drept administrativ şi elemente de ştiinţa  

  administraţiei; Ed. ERA, Bucureşti, 2000; 



 191 

14. Mihai T.Oroveanu - Tratat de drept administrativ, Universitatea creştină  

      “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Drept, Bucureşti, 1994; 

15. Mihai T.Oroveanu - Tratat de ştiinţa administraţiei, Editura CERMA,  

      Bucureşti, 1996; 

16. Mircea Preda - Curs de drept administrativ, Partea generală, Casa editorială 

“Calistrat Hogaş”, Bucureşti, 1995; 

17. Mircea Preda, Constantin Voinescu - Drept administrativ – partea generală, 

Bucureşti; 

18. Paul Negulescu - Tratat de drept administrativ, ediţia a IV-a, Editura “F.  

      Marvan”, Bucureşti 1934; 

19. Romulus Ionescu - Drept administrativ, Editura Didactică şi Pedagogică,  

      Bucureşti, 1970; 

20. Stelian Ivan – Drept administrativ, Ed. Fundaţiei “Andrei Şaguna” 1998; 

21. Stelian Ivan, Ioan Floander, Pavelescu Tiberiu – Drept administrativ român, 

Editura V.I.S. Print, Bucureşti, 2002; 

22. Stelian Ivan - Poliţia administrativă, S.N.S.P.A.,Facultatea de administraţie 

publică,Bucureşti,2001; 

23. Stelian Ivan -  Drept administrativ român, Editura UNEX A-Z, Bucureşti, 

1998; 

24. Valentin. I.Prisăcaru – Contencios administrativ român, Ed. ALL, Bucureşti,  

1994; 

25. Valentin I.Prisăcaru - Tratat de drept administrativ român, Partea generală,  

Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993; 

26. Jean Rivero, Jean Waline – Droit Administratif, Ed. Dalloz, 1996 ; 

27. Guy Brainbant - Dreptul administrativ francez, ediţia a II-a, Dalloz, Paris, 

1998. 

 

 

 


	CONTROLUL ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV
	CAP. 6 CONTROLUL JUDECĂTORESC
	AL ACTIVITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

	SECŢIUNEA 1. NOŢIUNEA, RAŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
	SECŢIUNEA 2 - BAZELE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
	SECŢIUNEA 4 - ANALIZA EXCEPŢIILOR DE LA CONTROLUL JUDECĂTORESC ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV

	Leg2a nr. 554/2004, art.14 alin. (1)
	ACTE NORMATIVE
	1.  Constituţia României din 1991, revizuită în 2003;
	CURSURI


