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Capitolul I 

Considera ii preliminare. Sfera de reglementare a Legii nr. 212/2018. 

Aplicabilitatea în timp a dispozi iilor Legii nr. 212/2018.  

Implica iile Codului administrativ aprobat prin  

Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 57/2019  

în materia solu ion rii litigiilor de contencios administrativ 

Sec iunea 1 

Considera ii preliminare. Sfera de reglementare a Legii nr. 212/2018 
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Observa ii critice pe marginea Legii nr. 212/2018 pentru modificarea i 

completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2001 i a altor acte normative

Legea contenciosului administrativ comentat  i adnotat
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ibidem,

ibidem,

Contenciosul special în materia achizi iilor publice, achizi iilor sectoriale, 
concesiunilor de lucr ri i concesiunilor de servicii în contextul noului cadru legislativ intern i unional

passim
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Sec iunea 2 

Implica iile Codului administrativ aprobat prin  

Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 57/2019  

în materia solu ion rii litigiilor de contencios administrativ 

 

Cod al justi iei administrative
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a) administra ia public  central

b) prefectul, institu ia prefectului i serviciile publice deconcentrate. 

c) administra ia public  local . 
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d) statutul func ionarilor publici i statutul juridic aplicabil personalului contractual 

din administra ia public .

 

e) r spunderea administrativ .

f) serviciile publice. 
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g) exercitarea dreptului de proprietate public  i privat  a statului i a unit ilor 

administrativ-teritoriale.

 Sec iunea 3 

Conceptualizarea legal , omnis defintio periculosa est, a no iunilor de act 

administrativ i contract administrativ prin dispozi iile Legii nr. 212/2018. 

Competen a autorit ilor i institu iilor publice de a adopta/emite  

acte administrative în contextul Codului administrativ.  

Lipsa delimit rii între no iunile de „autoritate public ” i „institu ie public ” 

prin dispozi iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 

3.1. Conceptualizarea legal , omnis defintio periculosa est, a no iunii de act 

administrativ prin dispozi iile Legii nr. 212/2018 
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3.2. Lipsa delimit rii între no iunile de „autoritate public ” i „institu ie 

public ” prin dispozi iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Contrarietatea dispozi iilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 

cu dispozi iile Codului administrativ 

                                                            



 Contencios administrativ i fiscal | 15 

                                                            
Aspecte 

controversate din jurispruden a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie i din jurispruden a Cur ii Constitu ionale 
referitoare la delimitarea, pe de o parte, a no iunilor de „autoritate public ” i „institu ie public ” i, pe de alt  
parte, a no iunilor de „autoritate public ” i „autoritate public  asimilat ” în materia operatorilor care presteaz  
servicii de utilitate public  în baza unui contract de furnizare,
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3.3. Competen a autorit ilor i institu iilor publice de a adopta/emite acte 

administrative în contextul Codului administrativ 



 Contencios administrativ i fiscal | 17 

3.4. Conceptualizarea legal  a no iunii de „contract administrativ”  

prin dispozi iile Legii nr. 212/2018 

                                                            
Tratat teoretic i practic de contencios administrativ, vol. I


