
Cuprins 

Prefaţă ............................................................................................................................ XV 

10 ani de la apariţia Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 ................... XVII 

Abrevieri ...................................................................................................................... XXI 

PARTEA I. Consideraţii introductive ............................................................................. 1 

§1.  Rolul Curţii Constituţionale de instanţă de contencios constituţional ................ 1 
§2.  Forţa juridică a Deciziilor Curţii Constituţionale ....................................... 3 
§3.  Controlul exercitat de Curtea Constituţională asupra constituţionalităţii 

prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 .................... 7 
§4.  Condiţii de admisibilitate a excepţiilor de neconstituţionalitate  

subliniate de Curtea Constituţională în deciziile pronunţate în  
materia Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 ........................... 8 

PARTEA A II-A. Analiza deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională a  
României în legătură cu reglementările cuprinse în Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 ........................................................................................... 23 

Capitolul I. Dispoziţii generale .................................................................................. 23 
Art. 1. Subiectele de sesizare a instanţei .............................................................. 23 

§1.  Calitatea procesuală activă. Neacceptarea teoriei „actului preventiv” ...... 24 
§2.  Vătămarea unui interes legitim – condiţie (temei al) a intentării  

acţiunii în contencios administrativ ......................................................... 27 
§3.  Constituţionalitatea introducerii de către persoana vătămată a unei  

acţiuni în contencios administrativ pentru recunoaşterea unui  
interes legitim public ............................................................................... 29 

§4.  Controlul judecătoresc asupra actelor administrative ale altor  
autorităţi publice decât cele administrative .............................................. 31 

§5.  Legalitatea soluţiilor pronunţate de instanţele de contencios  
administrativ ........................................................................................... 32 

§6.  Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică ................................. 33 
§7.  Exercitarea controlului instanţei de contencios administrativ  

asupra hotărârilor prin care se aleg viceprimarii şi vicepreşedinţii 
consiliilor judeţene .................................................................................. 35 

§8.  Legitimarea procesuală activă a terţelor persoane vătămate  
printr-un act administrativ individual ...................................................... 36 

§9.  Legitimarea procesuală activă specială a Avocatului Poporului 
 în cazul contenciosului administrativ subiectiv ...................................... 39 

§10.  Anularea de către instanţa de contencios administrativ a unui act 
administrativ care nu poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul  
civil şi a produs efecte juridice ................................................................ 44 

§11.  Completarea prevederilor Legii contenciosului administrativ  
nr. 554/2004 cu dreptul comun ................................................................ 51 



Examen critic al Deciziilor Curţii Constituţionale în materia Legii nr. 554/2004 VI 

§12.  Participarea reprezentantului Ministerului Public în litigiile  
de contencios administrativ ..................................................................... 52 

Art. 2. Semnificaţia unor termeni ......................................................................... 56 
§1.  Neretroactivitatea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) teza a II-a din  

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin care se  
stabileşte natura juridică administrativă a unor contracte încheiate  
de autorităţile publice. Aplicarea principiului tempus regit actum ........... 57 

§2.  Prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 nu îngrădesc controlul judecătoresc,  
pe calea contenciosului administrativ, al actelor administrative ale 
autorităţilor publice. Calificarea unui anumit contract ca fiind act 
administrativ aparţine în exclusivitate instanţelor judecătoreşti  
chemate să soluţioneze un litigiu. ............................................................ 60 

Art. 3. Tutela administrativă ................................................................................ 62 
§1.  Actele juridice care formează obiectul controlului de legalitate  

exercitat de prefect .................................................................................. 62 
§2.  Suspendarea de drept a actelor administrative atacate la instanţa  

de contencios administrativ de prefect cu ocazia exercitării  
controlului de tutelă administrativă ......................................................... 67 

Art. 4. Excepţia de nelegalitate ............................................................................. 69 
§1.  Constituţionalitatea contestării unui act administrativ pe calea 

 excepţiei de nelegalitate ......................................................................... 69 
§2.  Inexistenţa unui termen în care poate fi promovată excepţia de nelegalitate  

şi principiul stabilităţii raporturilor juridice. Cenzurarea pe calea excepţiei  
de ilegalitate a unui act administrativ unilateral cu caracter individual  
emis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004 .................................... 73 

§3.  Actele administrativ-jurisdicţionale nu pot forma obiectul  
excepţiei de nelegalitate .......................................................................... 84 

§4.  Actele administrative normative nu pot forma obiectul excepţiei  
de nelegalitate conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea  
contenciosului administrativ nr. 554/2004 ............................................... 86 

§5.  Constituţionalitatea judecării excepţiei de neconstituţionalitate  
de către instanţa de contencios administrativ ........................................... 94 

§6.  Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual  
poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces pe calea excepţiei  
de nelegalitate ......................................................................................... 96 

§7.  Ridicarea excepţiei de nelegalitate în recurs ............................................ 97 
§8.  Judecarea excepţiei de nelegalitate şi dreptul la un proces echitabil.  

Soluţionarea excepţiei de nelegalitate în procedură de urgenţă de către  
instanţa de contencios administrativ. Existenţa unei unice căi de atac  
împotriva soluţiei instanţei de contencios administrativ – recursul ............... 100 

§9.  Aplicarea imediată a normelor de procedură cu privire la  
excepţia de nelegalitate ......................................................................... 101 

§10. Termenul de judecată a recursului formulat împotriva hotărârii  
prin care s-a soluţionat excepţia de nelegalitate. Citarea părţilor  
prin publicitate şi asigurarea dreptului la apărare .................................. 102 



Cuprins VII

§11.  Data de la care începe să curgă termenul în care poate fi declarat  
recursul împotriva hotărârii prin care s-a soluţionat excepţia de  
nelegalitate. Decizie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate ......... 103 

§12.  Comunicarea hotărârilor judecătoreşti către părţi, din oficiu,  
de instanţa de judecată, constituie una dintre garanţiile unui  
proces echitabil ..................................................................................... 105 

§13.  Noţiunea de „contencios administrativ” nu o implică în mod necesar  
şi pe cea de „instanţă de contencios administrativ”. Contenciosul  
administrativ poate fi atribuit prin lege şi unei instanţe de drept comun ........ 107 

Art. 5. Actele nesupuse controlului şi limitele controlului ................................ 112 
§1.  Actele administrative pentru modificarea sau desfiinţarea cărora  

se prevede, prin lege organică, o altă procedură judiciară ..................... 112 
§2.  Neconstituţionalitatea limitării posibilităţii de a ataca în contencios 

administrativ actele administrative care privesc apărarea şi  
securitatea naţională numai pentru exces de putere. Decizie  
de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate .................................... 120 

Art. 6. Actele administrativ-jurisdicţionale ...................................................... 124 
§1.  Obligativitatea urmării procedurii prealabile a recursului adminis- 

trativ în cazul în care legea specială prevede o procedură 
administrativ-jurisdicţională, iar partea nu a optat pentru aceasta,  
ci pentru atacarea actului în faţa instanţei de contencios administrativ ....... 125 

Capitolul II. Procedura de soluţionare a cererilor  
în contenciosul administrativ ............................................................................... 127 
Art. 7. Procedura prealabilă ............................................................................... 127 

§1.  Constituţionalitatea instituirii prin Legea contenciosului administrativ  
a unei proceduri administrative prealabile din perspectiva asigurării  
accesului liber la justiţie prevăzut de art. 21 din Constituţie. Distincţia  
între jurisdicţiile speciale administrative la care se referă art. 21  
alin. (4) din Constituţie şi procedura administrativă prealabilă  
introducerii acţiunii în contencios administrativ prevăzută  
de art. 7 din Legea nr. 554/2004 ............................................................ 128 

§2.  Caracterul obligatoriu al procedurii prealabile sesizării instanţei de 
contencios administrativ se menţine şi în cazul în care plângerea  
împotriva actului administrativ a fost formulată de un membru  
al organului emitent .............................................................................. 142 

§3.  Constituţionalitatea stabilirii prin Legea contenciosului administrativ  
nr. 554/2004 a unor termene în care se poate solicita autorităţii  
publice emitente revocarea în tot sau în parte a actului ......................... 144 

§4.  Obligativitatea procedurii prealabile introducerii acţiunii în contencios 
administrativ în ipoteza în care legea specială prevede o procedură 
administrativ-jurisdicţională, iar partea nu a optat pentru aceasta ................. 147 

§5.  Constituţionalitatea instituirii prin art. 7 alin. (5) din Legea  
nr. 554/2004 a unor excepţii de la regula exercitării procedurii  
prealabile în cazul introducerii acţiunii în contencios administrativ ...... 148 

§6.  Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie de 6 luni  
în care terţul poate introduce plângerea prealabilă împotriva unui  
act administrativ cu caracter individual prin care este vătămat  
un drept sau un interes legitim al său .................................................... 149 



Examen critic al Deciziilor Curţii Constituţionale în materia Legii nr. 554/2004 VIII 

§7.  Noţiunea de „motive temeinice” pentru care plângerea prealabilă în  
cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce şi peste  
termenul de 30 de zile de la data comunicării actului, dar nu mai  
târziu de 6 luni de la data emiterii actului.............................................. 155 

§8.  Procedura administrativă prealabilă mai trebuie realizată în cazul  
în care, după casare, acţiunea se recalifică dintr-una comercială  
într-una de contencios administrativ? .................................................... 157 

Art. 8. Obiectul acţiunii judiciare ...................................................................... 160 
§1.  Subordonarea libertăţii contractuale principiului priorităţii  

interesului public .................................................................................. 161 
§2.  Obiectul acţiunii judiciare în faţa instanţei de contencios administrativ ...... 163 
§3. Restrângerea posibilităţii persoanelor fizice şi a persoanele juridice  

de drept privat de a invoca 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. Terţul vătămat poate intenta în  
subsidiar o acţiune în contencios obiectiv? ............................................ 165 

§4.  Natura juridică a decretului Preşedintelui României de numire  
în funcţie a unui judecător al Curţii Constituţionale. Decizie  
de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate .................................... 168 

Art. 9. Acţiunile împotriva ordonanţelor Guvernului ...................................... 176 
§1.  Respingerea de către instanţa de contencios administrativ ca inadmi- 

sibilă a acţiunii îndreptate împotriva unei ordonanţe de Guvern, fără  
a mai examina fondul cauzei, în situaţia în care Curtea Constituţională  
se pronunţă în sensul constituţionalităţii acelei ordonanţe ..................... 176 

§2.  Decizie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate. Introducerea  
unei acţiuni la instanţa de contencios administrativ având ca obiect  
principal constatarea neconstituţionalităţii ordonanţei de Guvern  
sau a unor dispoziţii din ordonanţa de Guvern nu este permisă  
de prevederile constituţionale................................................................ 178 

Art. 10. Instanţa competentă .............................................................................. 182 
§1.  Competenţa materială a instanţei de contencios administrativ ............... 183 
§2.  Competenţa instanţei de contencios administrativ în cazul actelor 

administrative având ca obiect sume reprezentând finanţarea  
nerambursabilă din partea Uniunii Europene. Competenţa în cazul  
actelor administrative emise/încheiate de autorităţi publice centrale  
de management. Competenţa în cazul actelor administrative 
emise/încheiate de organisme intermediare regionale ............................ 185 

Art. 11. Termenul de introducere a acţiunii ...................................................... 188 
§1.  Asigurarea principiului liberului acces la justiţie şi a principiului  

egalităţii în drepturi prin stabilirea unui termen în care poate fi  
introdusă acţiunea în contencios administrativ împotriva actelor 
administrative individuale şi a contractelor administrative.  
Momentul de la care curge acest termen ............................................... 189 

§2.  Asigurarea principiului liberului acces la justiţie pentru terţi în cadrul  
reglementării termenului de introducere a acţiunii în contencios admi- 
nistrativ. Momentul de la care curge termenul de un an în care terţul  
poate introduce acţiunea în contencios administrativ împotriva actului 
administrativ individual vătămător adresat altui subiect de drept .................. 191 



Cuprins IX

§3.  Constituţionalitatea stabilirii prin Legea contenciosului administrativ  
nr. 554/2004 a unor termene în care se poate introduce acţiunea la  
instanţa de contencios administrativ în cazul actelor administrative 
individuale şi al contractelor administrative .......................................... 199 

§4.  Neinstituirea prin lege a unui termen în care actele administrative  
având un caracter normativ pot fi atacate în instanţă ............................. 201 

§5.  Instituirea unui termen de decădere în care poate fi introdusă acţiunea 
împotriva actelor administrative individuale la instanţa de contencios 
administrativ. Respectarea principiului neretroactivităţii legii.  
Dreptul la un proces echitabil ................................................................ 203 

§6.  Rolul judecătorului în aprecierea motivelor temeinice care determină 
introducerea acţiunii în contencios administrativ peste termenul de 
prescripţie de 6 luni, dar nu mai târziu de termenul de decădere de 1 an ..... 205 

§7.  Termenul legal pentru introducerea la instanţa de contencios  
administrativ a cererilor privind anularea unui act administrativ  
individual ar trebui sa fie diferenţiat pe criteriul prescriptibilităţii  
sau imprescriptibilităţii dreptului pretins a fi vătămat? .......................... 206 

Art. 12. Documentele necesare ............................................................................ 210 
§1.  Constituţionalitatea instituirii prin Legea contenciosului administrativ  

a unei proceduri administrative prealabile din perspectiva asigurării 
dreptului la apărare prevăzut de 24 din Constituţie şi al accesului  
liber la justiţie prevăzut de art. 21 din Constituţie ................................. 210 

Art. 13. Citarea părţilor, relaţii .......................................................................... 211 
§1.  Citarea beneficiarului actului administrativ individual atacat în instanţă  

de terţul vătămat. Completarea prevederilor Legii nr. 554/2004  
cu dreptul comun .................................................................................... 211 

Art. 14. Suspendarea executării actului ............................................................. 212 
§1.  Suspendarea prin hotărâre judecătorească a executării actului admi- 

nistrativ pe temeiul introducerii recursului administrativ şi dreptul  
la un proces echitabil. Condiţiile de admisibilitate a cererii  
de suspendare ........................................................................................ 213 

§2.  Suspendarea prin hotărâre judecătorească a executării actului admi- 
nistrativ pe temeiul introducerii recursului administrativ şi principiul 
autonomiei locale. Prezumţia de legalitate de care se bucură un act 
administrativ. Principul executării din oficiu a actului administrativ ..... 217 

§3.  Legitimarea procesuală activă a terţelor persoane vătămate printr-un act 
administrativ individual de a solicita în instanţă suspendarea acelui act  
pe temeiul introducerii recursului administrativ. Suspendarea executării  
actului administrativ şi limitele dreptului de proprietate, stabilite prin  
lege, conform art. 44 alin. (1) teza finală din Constituţie ................................ 219 

§4.  Suspendarea prin hotărâre judecătorească a executării actului  
administrativ pe temeiul introducerii recursului administrativ şi  
principiul separaţiei puterilor în stat ...................................................... 223 

§5.  Suspendarea prin hotărâre judecătorească a executării actului admi- 
nistrativ pe temeiul introducerii recursului administrativ şi asigurarea  
de către stat a libertăţii comerţului şi a aplicării politicilor de dezvoltare 
regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene .................... 225 



Examen critic al Deciziilor Curţii Constituţionale în materia Legii nr. 554/2004 X 

§6.  Soluţionarea de urgenţă şi cu precădere a cererii de suspendare  
de către instanţă .................................................................................... 226 

§7. Reguli procedurale pentru suspendarea actului administrativ întemeiată  
pe exercitarea recursului administrativ. Durata suspendării actului 
administrativ întemeiată pe exercitarea recursului administrativ în  
cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea  
actului. Încetarea de drept a suspendării ................................................ 228 

§8.  Condiţiile suspendării actului administrativ întemeiată pe exercitarea 
recursului administrativ. Suspendarea actului administrativ  
în vederea prevenirii unei pagube iminente ........................................... 237 

§9.  Recursul împotriva hotărârii prin care se pronunţă suspendarea şi  
dreptul la un proces echitabil. Dreptul autorităţii publice de a  
face recurs împotriva sentinţei prin care s-a dispus suspendarea  
actului nelegal ....................................................................................... 239 

§10.  Termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii prin care se  
pronunţă suspendarea executării actului administrativ unilateral .................. 244 

§11.  Eficienţa dreptului la exercitarea căilor de atac în condiţiile în care  
recursul formulat împotriva hotărârii de admitere a unei cereri de 
suspendare a executării unui act administrativ nu este suspensiv  
de executare .......................................................................................... 246 

§12.  Suspendarea de drept a noului act administrativ având acelaşi  
conţinut cu cel suspendat de către instanţă ............................................ 248 

§13.  Distincţia între dispunerea aceleiaşi măsuri – suspendarea actului 
administrativ atacat – în funcţie de modalitatea de introducere a cererii,  
prin acţiune separată sau prin acţiunea principală. Suspendarea actului 
administrativ prin acţiune separată, întemeiată pe exercitarea recursului 
administrativ, se poate dispune până la pronunţarea instanţei de fond. 
Suspendarea executării actului administrativ unilateral prin acţiunea  
principală se poate dispune până la soluţionarea definitivă a cauzei.  
Dreptul la un proces echitabil în materia contenciosului administrativ. 
Completarea normelor din legea specială cu normele dreptului comun ...... 250 

Art. 15. Solicitarea suspendării prin acţiunea principală ................................ 254 
§1.  Motivele pentru care poate fi cerută suspendarea executării actului 

administrativ unilateral prin acţiunea principală şi dreptul la  
un proces echitabil ................................................................................ 255 

§2.  Suspendarea de către instanţa de contencios administrativ a executării  
actului administrativ unilateral. Excepţia suspendării de drept a actelor 
administrative atacate la instanţa de contencios administrativ  
de prefect sau Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ..................... 265 

§3.  Legitimarea procesuală activă a terţelor persoane vătămate printr-un act 
administrativ individual de a solicita în instanţă suspendarea acelui act  
prin acţiunea principală. Suspendarea prin hotărâre judecătorească a  
executării actului administrativ prin acţiunea principală şi garantarea  
de către stat a dreptului de proprietate şi a libertăţii economice ............. 267 

§4.  Suspendarea prin hotărâre judecătorească a executării actului admi- 
nistrativ prin acţiunea principală şi principiul separaţiei  
puterilor în stat ...................................................................................... 271 



Cuprins XI

§5.  Suspendarea prin hotărâre judecătorească a executării actului  
administrativ prin acţiunea principală şi principiul autonomiei locale. 
Prezumţia de legalitate de care se bucură un act administrativ. ............. 272 

§6.  Natura juridică a actelor administrative care pot forma obiectul  
solicitării de suspendare prin acţiunea principală .................................. 273 

§7.  Eficienţa dreptului la exercitarea căilor de atac în condiţiile în care 
recursul formulat împotriva hotărârii de admitere a unei cereri de 
suspendare a executării unui act administrativ nu este suspensiv  
de executare .......................................................................................... 275 

Art. 16. Introducerea în cauză a funcţionarului ............................................... 276 
§1.  Reglementarea răspunderii delictuale a funcţionarului prin norme 

derogatorii de la procedura de drept comun a răspunderii delictuale 
prevăzută de art. 1349 C.civ. (art. 998-999 C.civ. din 1864) ................. 276 

§2.  Obligarea funcţionarului public la plata despăgubirilor în solidar cu 
autoritatea publică pârâtă. Legitimarea procesuală pasivă a autorităţii  
publice emitente a actului administrativ contestat ................................. 279 

Art. 161. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept ................................. 281 
§1.  Posibilitatea instanţei de contencios administrativ de a pune în  

discuţia părţilor, din oficiu, necesitatea introducerii în cauză a 
organismelor sociale interesate sau a altor subiecte de drept.  
Principiul rolului activ al judecătorului ................................................. 281 

Art. 17. Judecarea cererilor ................................................................................ 283 
§1.  Soluţionarea de urgenţă şi cu precădere a cererilor adresate  

instanţei de contencios administrativ ..................................................... 284 
§2.  Constituţionalitatea stabilirii unor taxe judiciare de timbru  

pentru judecarea cererilor formulate în baza Legii contenciosului  
administrativ nr. 554/2004 .................................................................... 285 

§3.  Taxa judiciară de timbru în cazul contractelor administrative.  
Cererile adresate instanţei de judecată având ca obiect contractele 
administrative se taxează la valoare, în condiţiile prevăzute  
de art. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare  
de timbru, cu modificările ulterioare ..................................................... 286 

Art. 18. Soluţiile pe care le poate da instanţa .................................................... 289 
§1.  Obligarea la plata de penalităţi de întârziere pentru nepunerea în  

aplicare a hotărârii judecătoreşti în termenul indicat de instanţa  
de contencios administrativ ................................................................... 289 

§2.  Recunoaşterea dreptului pretins şi restabilirea situaţiei anterioare  
prin soluţiile pronunţate de instanţa de contencios administrativ ........... 291 

§3.  Legalitatea soluţiilor pronunţate de instanţele de contencios  
administrativ ......................................................................................... 293 

Art. 19. Termenul de prescripţie pentru despăgubiri ....................................... 294 
§1.  Derogarea de la termenul general de prescripţie de 3 ani în care  

poate fi introdusă o acţiune în repararea pagubelor prevăzut de  
Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă (în prezent  
art. 2517 C.civ.). Asigurarea respectării principiului egalităţii  
în drepturi şi a accesului liber la justiţie. ............................................... 295 

 



Examen critic al Deciziilor Curţii Constituţionale în materia Legii nr. 554/2004 XII 

Art. 20. Recursul .................................................................................................. 299 
§1.  Decizie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate. Momentul de  

la care începe să curgă termenul în care hotărârea pronunţată  
în primă instanţă poate fi atacată cu recurs. ........................................... 300 

§2.  Realizarea unui control judiciar eficient prin existenţa unui singure  
căi de atac a hotărârilor pronunţate în materia contenciosului  
administrativ. Reexaminarea fondului cauzei în cazul în  
care recursul este admis ........................................................................ 302 

§3.  Exigenţa soluţionării cu celeritate a procesului dedus judecăţii  
în materia contenciosului administrativ determină posibilitatea  
dispunerii, de către instanţa de recurs, doar a unei singure casări  
cu trimitere spre rejudecare, în condiţiile prevăzute de art. 20  
alin. (3) din Legea nr. 554/2004 ............................................................ 305 

Art. 21. Căile extraordinare de atac ................................................................... 308 
§1.  Exercitarea căii extraordinare de atac a revizuirii hotărârilor de  

contencios administrativ definitive, pronunţate cu încălcarea  
principiului priorităţii dreptului UE. Hotărârile care pot fi atacate prin 
intermediul căii de atac extraordinare a revizuirii pe motivul încălcării 
principiului priorităţii dreptului UE. Neconstituţionalitatea modalităţii  
alese de legiuitor pentru a stabili momentul de la care începe să curgă  
termenul de introducere a cererii de revizuire. Neconstituţionalitatea  
evaluării de către judecător, în afara cadrului procesual, a cererii prin  
care se solicită comunicarea hotărârii, pentru a vedea dacă este  
„temeinic motivată” în vederea exercitării căii de atac extraordinare  
a revizuirii. Nereglementarea de către legiuitor a criteriilor în funcţie  
de care se poate aprecia dacă cererea este „temeinic motivată”.  
Soluţionarea de urgenţă şi cu precădere a cererii de revizuire .................... 309 

§2.  Decizie de admitere a excepţiei de neconstituţionalitate. 
Neconstituţionalitatea în ansamblu a Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea  
alin. (2) al art. 21 din Legea nr. 554/2004. Obligativitatea respectării  
principiului bicameralismului în activitatea de legiferare. Constatarea 
neconstituţionalităţii unor norme abrogatoare. Continuarea producerii, în 
accepţiunea Curţii Constituţionale, a efectelor juridice de către normele ce  
au constituit obiectul abrogării dispuse prin legea constatată ca fiind 
neconstituţională. Neconstituţionalitatea prevederilor art. 21 alin. (2)  
teza I din Legea nr. 554/2004 în măsura în care se interpretează în  
sensul că nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive  
pronunţate de instanţele de recurs, cu încălcarea principiului  
priorităţii dreptului UE, atunci când nu evocă fondul cauzei ................. 316 

§3.  Motivul de revizuire al încălcării principiului priorităţii dreptului 
comunitar, printr-o hotărâre rămasă definitivă reglementat de  
prevederile art. 21 alin. (2) teza I din Legea nr. 554/2004 se aplică  
doar în litigiile de contencios administrativ. Excluderea de la  
posibilitatea revizuirii a hotărârilor judecătoreşti definitive  
pronunţate în alte materii decât contenciosul administrativ  
(civile, penale etc.) în cazul încălcării aceluiaşi principiu  
al priorităţii dreptului comunitar prin respectivele hotărâri ................... 327 



Cuprins XIII

Capitolul III. Procedura de executare ................................................................... 330 
Art. 22. Titlul executoriu ..................................................................................... 330 
Art. 23. Obligaţia publicării ................................................................................ 330 

§1.  Autoritatea de lucru judecat a hotărârilor definitive pronunţate de 
instanţele de contencios administrativ în ceea ce priveşte legalitatea  
actelor administrative cu caracter normativ. Efectele erga omnes ale 
hotărârilor judecătoreşti definitive prin care s-a anulat, în tot sau  
în parte, un act administrativ cu caracter normativ ................................ 331 

Art. 24. Obligaţia executării ............................................................................... 333 
§1.  Sancţionarea conducătorului autorităţii publice cu amendă şi obligarea  

la plata unor penalităţi de întârziere pentru neexecutarea hotărârii  
definitive în termenul prevăzut de lege ................................................. 334 

§2.  Recunoaşterea dreptului pretins şi restabilirea situaţiei anterioare prin 
modalităţile de executare a hotărârilor definitive pronunţate de  
instanţa de contencios administrativ ...................................................... 337 

§3.  Autoritatea de lucru judecat a hotărârilor definitive pronunţate de  
instanţele de contencios administrativ şi obligaţia punerii în executare  
a acestora. Asigurarea eficacităţii în ducerea la îndeplinire a  
hotărârilor definitive prin reglementarea penalităţilor de 
întârziere pentru neexecutarea în termen a acestora ............................... 338 

§4.  Comunicarea hotărârilor definitive către părţi. Executarea hotărârii 
definitive de către autoritatea publică .................................................... 339 

§5.  Stabilirea cuantumului amenzii aplicate pentru neexecutarea în  
termen a hotărârii definitive prin raportare la salariul minim brut pe 
economie. Prerogativele judecătorului în legătură cu fixarea  
cuantumului amenzii nu constituie o intruziune a autorităţii  
judecătoreşti în atribuţiile celorlalte puteri ale statului .......................... 343 

§6.  Aplicarea conducătorului autorităţii publice a unei penalităţi pentru 
neexecutarea în termen a hotărârii judecătoreşti nu este de natură  
să aducă atingere demnităţii acestuia. Aplicarea Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene ......................................................... 344 

Art. 25. Instanţa de executare ............................................................................ 347 
§1.  Acordarea de către instanţa de executare a penalităţilor pentru  

întârziere şi aplicarea unei amenzi conducătorului autorităţii  
publice, la cererea expresă a reclamantului ........................................... 347 

§2.  Termenul în care poate fi introdusă calea de atac împotriva hotărârii 
instanţei de executare prin care s-au dispus măsurile de sancţionare  
pentru întârzierea punerii în executare Momentul de la care  
începe să curgă acest termen ................................................................. 349 

§3.  Recunoaşterea dreptului pretins şi restabilirea situaţiei anterioare  
sunt asigurate prin fixarea de către instanţa de executare a penali- 
tăţilor de întârziere în aducerea la îndeplinire a hotărârii judecă- 
toreşti şi aplicarea amenzii conducătorului autorităţii publice ............... 351 

Art. 26. Acţiunea în regres .................................................................................. 353 

 

 



Examen critic al Deciziilor Curţii Constituţionale în materia Legii nr. 554/2004 XIV 

Capitolul IV. Dispoziţii tranzitorii şi finale ........................................................... 354 
Art. 27. Judecarea cauzelor aflate pe rol ........................................................... 354 

§1.  Excepţie de la principiul aplicării imediate a legii de procedură.  
Judecarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare  
a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 se face potrivit  
legii aplicabile în momentul sesizării instanţei. Aplicarea  
principiului tempus regit actum ............................................................. 354 

Art. 28. Completarea cu dreptul comun ............................................................ 355 
§1.  Retragerea acţiunii introduse de Avocatul Poporului în cazul  

contenciosului administrativ subiectiv .................................................. 355 
§2.  Interdicţia retragerii acţiunilor introduse împotriva actelor adminis- 

trative normative, cu excepţia situaţiei în care acestea sunt formulate  
şi pentru apărarea drepturilor sau intereselor legitime de care pot  
dispune persoanele fizice sau juridice de drept privat ............................ 358 

§3.  Completarea dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ  
cu dreptul comun. Principiul completării normelor din legile speciale  
cu normele dreptului comun. Condiţia compatibilităţii prevederilor 
Codului de procedură civilă 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. Compa- 
tibilitatea aplicării normelor de procedură civilă se stabileşte  
de instanţă, cu prilejul soluţionării cauzei ................................................. 360 

Art. 29. Corelarea terminologică ....................................................................... 363 
Art. 30. Dispoziţii tranzitorii .............................................................................. 363 
Art. 31. Intrarea în vigoare ................................................................................. 363 

PARTEA A III-A. Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea  
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 ...................................................... 364 

Concluzii ........................................................................................................................ 369 

Index al Deciziilor Curţii Constituţionale ................................................................... 371 


