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cu modiicările şi completările aduse prin:
Ø	O.U.G. nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de inte-

grare europeană (M. Of. nr. 1179 din 28 decembrie 2005), aprobată prin Legea 
nr. 332/2006 (M. Of. nr. 629 din 20 iulie 2006);

Ø	Decizia Curţii Constituţionale nr. 189/2006 referitoare la excepţia de neconsti-
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ 
nr. 554/2004 (M. Of. nr. 307 din 5 aprilie 2006);

Ø	Decizia Curţii Constituţionale nr. 647/2006 referitoare la excepţia de neconsti-
tuţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ 
nr. 554/2004 (M. Of. nr. 921 din 14 noiembrie 2006);

Ø	Decizia Curţii Constituţionale nr. 65/2007 referitoare la excepţia de neconsti-
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului ad-
ministrativ nr. 554/2004 (M. Of. nr. 107 din 13 februarie 2007);

Ø	Legea nr. 262/2007 pentru modiicarea şi completarea Legii contenciosului ad-
ministrativ nr. 554/2004 (M. Of. nr. 510 din 30 iulie 2007);

Ø	Decizia Curţii Constituţionale nr. 660/2007 referitoare la excepţia de neconstitu-
ţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 
(M. Of. nr. 525 din 2 august 2007);

Ø	O.U.G. nr. 100/2007 pentru modiicarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul justiţiei (M. Of. nr. 684 din 8 octombrie 2007), aprobată, cu modiicări 
şi completări, prin Legea nr. 97/2008 (M. Of. nr. 294 din 15 aprilie 2008);

Ø	Decizia Curţii Constituţionale nr. 797/2007 referitoare la excepţia de neconstitu-
ţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din Legea contenciosului administrativ 
nr. 554/2004 (M. Of. nr. 707 din 19 octombrie 2007), rectiicată în M. Of. nr. 751 
din 6 noiembrie 2007;

Ø	Legea nr. 100/2008 pentru modiicarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 (M. Of. nr. 375 din 16 mai 2008);

Ø	Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proce-
selor (M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);

Ø	Decizia Curţii Constituţionale nr. 1609/2010 referitoare la excepţia de neconsti-
tuţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ 
nr. 554/2004 (M. Of. nr. 70 din 27 ianuarie 2011);

Ø	Decizia Curţii Constituţionale nr. 302/2011 referitoare la excepţia de neconsti-
tuţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), art. 20 şi art. 28 alin. (1) din 
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasiicate, precum şi ale art. 5 
alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (M. Of. nr. 316 din 
9 mai 2011);

Ø	Legea nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 (M. Of. nr. 916 din 22 decembrie 2011), declarată ne-
constituţională, în ansamblul său, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1039/2012 
(M. Of. nr. 61 din 29 ianuarie 2013);
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Ø	Decizia Curţii Constituţionale nr. 1039/2012 referitoare la excepţia de neconsti-
tuţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 21 alin. (2) teza 
întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (M. Of. nr. 61 din 29 
ianuarie 2013);

Ø	Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012), în vigoare de la 15 februarie 
2013;

Ø	Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012), în vigoare de la 1 februarie 2014;

Ø	Decizia Curţii Constituţionale nr. 459/2014 referitoare la excepţia de neconsti-
tuţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (M. Of. nr. 712 din 30 sep-
tembrie 2014);

Ø	Legea nr. 138/2014 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, precum şi pentru modiicarea şi completarea unor acte 
normative conexe (M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014).
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Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Subiectele de sesizare a instanţei[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 ter-
menul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios adminis-
trativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins 
sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul 
legitim poate i 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 admi-
nistrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept.

(3)[2] Avocatul Poporului, în urma controlului realizat, potrivit legii sale 
organice, dacă apreciază că ilegalitatea actului sau refuzul autorităţii ad-
ministrative de a-şi realiza atribuţiile legale nu poate i înlăturat decât prin 
justiţie, poate sesiza instanţa competentă de contencios administrativ de 

[1] Denumirea marginală a art. 1 este reprodusă astfel cum a fost modiicată prin art. I 
pct. 1 din Legea nr. 262/2007.

[2] Alin. (3)-(9) ale art. 1 sunt reproduse astfel cum au fost modiicate prin art. I pct. 2 
din Legea nr. 262/2007.
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la domiciliul petentului. Petiţionarul dobândeşte de drept calitatea de recla-
mant, urmând a i 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 prevă-
zute 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 izice sau de la sediul persoanei 
juridice vătămate. Petiţionarul dobândeşte de drept calitatea de reclamant, 
urmând a i citat în această calitate.

(5) Când Ministerul Public apreciază că prin emiterea unui act adminis-
trativ 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 ne-
legal poate să solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care actul 
nu mai poate i 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 i 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.

(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.

Art. 2. Semniicaţia unor termeni. (1)[1] În înţelesul prezentei legi, ter-
menii şi expresiile de mai jos au următoarele semniicaţii:

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 izice, fără 
personalitate juridică, titular al unor drepturi subiective sau interese legitime 
private, precum şi organismele sociale care invocă vătămarea prin actul 

[1] Alin. (1) al art. 2 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 3 din Legea 
nr. 262/2007.
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administrativ atacat ie a unui interes legitim public, ie a drepturilor şi inte-
reselor legitime ale unor persoane izice 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 pre-
zentei 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 orga-
nizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, 
modiică 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 i prevăzute şi alte categorii de contracte administrative 
supuse competenţei instanţelor de contencios administrativ;

d) act administrativ-jurisdicţional – actul emis de o autoritate adminis-
trativă învestită, prin lege organică, cu atribuţii de jurisdicţie administrativă 
specială;

e) jurisdicţie administrativă specială – activitatea înfăptuită de o auto-
ritate administrativă care are, conform legii organice speciale în materie, 
competenţa de soluţionare a unui conlict 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 instan-
ţele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor 
în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conlictul s-a 
născut ie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, 
în sensul prezentei legi, ie din nesoluţionarea în termenul legal ori din 
refuzul nejustiicat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un 
interes legitim;

g) instanţă de contencios administrativ, denumită în continuare instan-
ţă – Secţia de contencios administrativ şi iscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, secţiile de contencios administrativ şi iscal ale curţilor de apel şi 
tribunalele administrativ-iscale;

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 nejustiicat de a soluţiona o cerere – exprimarea explicită, cu 
exces de putere, a voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane; este 
asimilată refuzului nejustiicat şi nepunerea în executare a actului admi-
nistrativ 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 
modiicării acestuia;

k) acte care privesc raporturile cu Parlamentul – actele emise de o au-
toritate 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, speciice 
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, preigurat;

r) interes legitim public – interesul care vizează ordinea de drept şi de-
mocraţia 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 justiicate – 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.

(2) Se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustiicat 
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.

Art. 3. Tutela administrativă. (1)[1] Prefectul poate ataca direct în faţa 
instanţei de contencios administrativ actele emise de autorităţile adminis-

[1] Alin. (1) al art. 3 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 4 din Legea 
nr. 262/2007.
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traţiei 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.

(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.

Art. 4.[1] Excepţia de nelegalitate. (1) Legalitatea unui act administrativ 
cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate i cercetată 
oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oiciu sau la cererea 
părţii interesate.

(2) Instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată 
excepţia de nelegalitate, constatând că de actul administrativ cu caracter 
individual depinde soluţionarea litigiului pe fond, este competentă să se 
pronunţe asupra excepţiei, ie printr-o încheiere interlocutorie, ie prin hotă-
rârea pe care o va pronunţa în cauză. În situaţia în care instanţa se pronunţă 
asupra excepţiei de nelegalitate prin încheiere interlocutorie, aceasta poate 
i atacată odată cu fondul.

(3) În cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu 
caracter individual, instanţa în faţa căreia a fost invocată excepţia de nele-
galitate va soluţiona cauza, fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate 
a fost constatată.

(4) Actele administrative cu caracter normativ nu pot forma obiect al 
excepţiei de nelegalitate. Controlul judecătoresc al actelor administrative cu 
caracter normativ se exercită de către instanţa de contencios administrativ 
în cadrul acţiunii în anulare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 5. Actele nesupuse controlului şi limitele controlului. (1) Nu pot 
i 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 i atacate pe calea contenciosului administrativ actele admi-

nistrative pentru modiicarea sau desiinţarea cărora se prevede, prin lege 
organică, o altă procedură judiciară.

(3) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de răz-
boi, 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 i atacate numai pentru exces de putere.

[1] Art. 4 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. 54 pct. 1 din Legea 
nr. 76/2012.
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(4) În litigiile prevăzute la alin. (3) nu sunt aplicabile prevederile art. 14 
şi 21.

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 302/2011 (M. Of. nr. 316 din 9 mai 2011), 
Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor 
art. 5 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 şi a constatat că sintagma „cele care 

privesc apărarea şi securitatea naţională” este neconstituţională.

Art. 6. Actele administrativ-jurisdicţionale. (1) Jurisdicţiile adminis-
trative speciale sunt facultative şi gratuite.

(2)[1] Actele administrative susceptibile, potrivit legii organice, să facă 
obiectul unei jurisdicţii speciale administrative pot i 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 spe-
cială, se prevede o cale de atac în faţa unei alte jurisdicţii administrative 
spe ciale poate i 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 notiice 
decizia de renunţare organului administrativ-jurisdicţional în cauză. Partea 
sesizează instanţa de contencios administrativ în termen de 15 zile de la 
notiicare. În această situaţie, procedura administrativă prealabilă prevăzută 
de art. 7 nu se mai efectuează.

Capitolul II. Procedura de soluţionare  
a cererilor în contenciosul administrativ

Art. 7. Procedura prealabilă. (1)[2] 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 indi-
vidual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic 
superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comu-
nicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.

(11)[3] În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate 
i formulată oricând.

(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.

[1] Alin. (2)-(4) ale art. 6 sunt reproduse astfel cum au fost modiicate prin art. I pct. 6 
din Legea nr. 262/2007.

[2] Alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modiicat prin art. I pct. 7 din Legea 
nr. 262/2007.

[3] Alin. (11) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 8 din Legea nr. 262/2007.


