
Cuprins 1073 
 

Cuprins 
 
 

 
Abrevieri .................................................................................................................................. 7 
 
Cuvânt-înainte ......................................................................................................................... 9 
 
T I T L U L  I .  Contenciosul administrativ obiectiv .......................................................... 11 
 
Capitolul I. Titularii acţiunii în contencios administrativ obiectiv ................................. 11 

Secţiunea 1. Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat ........................... 11 
Secţiunea a 2-a. Avocatul Poporului ................................................................................ 12 
Secţiunea a 3-a. Ministerul Public .................................................................................... 12 
Secţiunea a 4-a. Autoritatea emitentă a unui act administrativ nelegal ........................... 12 
Secţiunea a 5-a. Prefectul ................................................................................................ 12 
Secţiunea a 6-a. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ............................................ 12 
Secţiunea a 7-a. Subiectele de drept public, altele decât prefectul sau Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici ..................................................................................... 13 
Secţiunea a 8-a. Organismele sociale interesate ............................................................. 13 

 
Capitolul II. Contenciosul obiectiv (în anulare) pentru exces de putere 
consacrat prin art. 5 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ. Aspecte de drept comparat ....................................................................... 14 

Secţiunea 1. Excesul de putere – condiţie a exercitării acţiunii în contencios 
administrativ, consacrată prin art. 5 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 – în legislaţia 
română şi literatura juridică franceză ............................................................................... 14 
Secţiunea a 2-a. Sfera actelor administrative care pot face obiectul acţiunii în 
contencios administrativ, consacrat prin art. 5 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 .............. 16 
Secţiunea a 3-a. Aspecte privitoare la constituţionalitatea lato sensu a dispoziţiilor 
art. 5 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 .............................................................................. 18 
Secţiunea a 4-a. Aspecte privitoare la incidenţa dispoziţiilor art. 5 alin. (3) al Legii 
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ în materia unor atribuţii constituţionale 
ale Preşedintelui României în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, precum şi 
în cazul unor măsuri excepţionale pe care le poate institui acesta prin emiterea de 
decrete, în lumina Deciziei Curţii Constituţionale nr. 302/2011 ....................................... 20 

 
Capitolul III. Contenciosul obiectiv pentru exces de putere în cazul refuzului 
nejustificat de a soluţiona o cerere................................................................................... 25 

Secţiunea 1. Refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere în accepţiunea Legii nr. 
554/2004, modificată prin Legea nr. 262/2007 ................................................................. 25 
Secţiunea a 2-a. Excesul de putere la nivelul Consiliului Europei ................................... 26 
Secţiunea a 3-a. Acţiunea în contencios administrativ obiectiv formulată împotriva 
refuzului nejustificat de a soluţiona o cerere .................................................................... 27 
Secţiunea a 4-a. Termenul în care poate fi formulată acţiunea în contencios 
administrativ obiectiv împotriva refuzului nejustificat de a soluţiona o cerere .................. 32 
Secţiunea a 5-a. Concluzii ................................................................................................ 32 

 



1074 Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ 
Capitolul IV. Acţiunea în contencios administrativ obiectiv exercitată de către 
Avocatul Poporului ............................................................................................................. 34 

Secţiunea 1. Conceptul de „ombudsman”. Evoluţie istorică ............................................. 34 
Secţiunea a 2-a. Reglementarea instituţiei Avocatul Poporului în sistemul 
constituţional şi legislativ român. Natura juridică a instituţiei Avocatul Poporului ............ 35 

2.1. Reglementarea instituţiei Avocatul Poporului în sistemul constituţional şi 
legislativ român ............................................................................................................ 35 
2.2. Natura juridică şi trăsăturile instituţiei Avocatul Poporului, potrivit Constituţiei 
revizuite şi Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 
Avocatul Poporului ....................................................................................................... 39 

Secţiunea a 3-a. Reglementarea instituţiei Ombudsmanului la nivel european şi 
unional .............................................................................................................................. 40 

3.1. Consideraţii preliminare ........................................................................................ 40 
3.2. Reglementarea Ombudsmanului la nivelul Consiliului Europei ............................ 40 
3.3. Reglementarea Ombudsmanului la nivelul Uniunii Europene .............................. 42 

3.3.1. Consideraţii preliminare ................................................................................. 42 
3.3.2. Actele europene care reglementează instituţia Ombudsmanului 
European şi sfera persoanelor care pot sesiza Ombudsmanul European .............. 42 
3.3.3. Procedura de numire şi destituire a Ombudsmanului European şi 
actele care pot face obiectul de investigaţie a instituţiei Ombudsmanului 
European ................................................................................................................. 44 

Secţiunea a 4-a. Aspecte privitoare la procedura administrativă prealabilă în cazul 
acţiunii în contencios administrativ obiectiv exercitate de către Avocatul Poporului ........ 45 
Secţiunea a 5-a. Acţiunea în contencios administrativ obiectiv exercitată de către 
Avocatul Poporului. Delimitarea contenciosului obiectiv de contenciosul subiectiv 
în cazul acţiunilor formulate de către Avocatul Poporului. Condiţiile exercitării 
acţiunii în contencios administrativ obiectiv de către Avocatul Poporului ........................ 46 
Secţiunea a 6-a. Controverse privind calificarea acţiunii în contencios 
administrativ exercitate de către Avocatul Poporului ....................................................... 53 

 
Capitolul V. Acţiunea în contencios administrativ obiectiv exercitată de către 
Ministerul Public ................................................................................................................. 54 

Secţiunea 1. Tipuri de acţiuni în contencios administrativ care pot fi formulate de 
către Ministerul Public ...................................................................................................... 54 
Secţiunea a 2-a. Participarea reprezentantului Ministerului Public în cauzele de 
contencios administrativ ................................................................................................... 54 
Secţiunea a 3-a. Obiectul acţiunii în contencios administrativ obiectiv exercitate de 
către Ministerul Public ...................................................................................................... 56 
Secţiunea a 4-a. Autorităţi ale căror acte administrative pot face obiectul acţiunii în 
contencios administrativ obiectiv exercitate de către Ministerul Public ............................ 56 
Secţiunea a 5-a. Condiţiile exercitării acţiunii în contencios administrativ obiectiv 
de către Ministerul Public ................................................................................................. 56 
Secţiunea a 6-a. Instanţa competentă cu soluţionarea acţiunii în contencios 
administrativ obiectiv exercitate de către Ministerul Public .............................................. 57 
Secţiunea a 7-a. Suspendarea executării actului administrativ cu caracter 
normativ solicitată de către Ministerul Public ................................................................... 58 

 



Cuprins 1075 
Capitolul VI. Acţiunea în contencios administrativ obiectiv exercitată de către 
autorităţile publice emitente ale unor acte administrative ilegale care au intrat 
în circuitul civil .................................................................................................................... 59 

Secţiunea 1. Condiţiile exercitării acţiunii în contencios administrativ obiectiv 
pentru anularea actului administrativ nelegal intrat în circuitul civil ................................. 59 
Secţiunea a 2-a. Termenul în care poate fi formulată acţiunea în contencios 
administrativ, reglementat de art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ ............................................................................................. 65 
Secţiunea a 3-a. Controverse privind sfera actelor administrative care pot face 
obiectul unei acţiuni în contencios administrativ obiectiv, în condiţiile art. 1 alin. (6) 
din Legea nr. 554/2004 .................................................................................................... 67 

 
Capitolul VII. Acţiunea în contencios administrativ obiectiv exercitată de către 
prefect în urma controlului de tutelă administrativă ....................................................... 68 

Secţiunea 1. Reglementarea legală actuală în materia tutelei administrative. Scurt 
istoric al evoluţiei instituţiei prefectului ............................................................................. 68 
Secţiunea a 2-a. Tutela administrativă şi controlul ierarhic .............................................. 71 

2.1. Deosebiri între tutela administrativă şi controlul ierarhic ...................................... 71 
2.2. Deosebiri şi reguli specifice în materia tutelei administrative exercitate de 
către prefect şi de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ............................ 73 

Secţiunea a 3-a. Controlul de tutelă administrativă exercitat de către prefect după 
intrarea în vigoare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Analiza 
dispoziţiilor instituite prin Legea-cadru în raport cu dispoziţiile constituţionale 
revizuite şi cu normele speciale instituite prin Legea nr. 340/2004 privind prefectul 
şi instituţia prefectului, republicată ................................................................................... 75 

3.1. Caracteristicile controlului de tutelă administrativă exercitat de către 
prefect .......................................................................................................................... 75 
3.2. Atribuţii ale prefectului în exercitarea controlului de tutelă administrativă. 
Sfera actelor administrative care fac obiectul controlului de tutelă administrativă 
exercitat de către prefect şi a acţiunii în contencios administrativ exercitate de 
către prefect ................................................................................................................. 78 

3.2.1. Atribuţii ale prefectului în exercitarea controlului de tutelă administrativă în 
contextul dispoziţiilor constituţionale şi al legislaţiei infraconstituţionale .................. 78 

3.2.2. Sfera actelor administrative care fac obiectul controlului de tutelă 
administrativă exercitată de către prefect şi al acţiunii în contencios 
administrativ formulate de către prefect în contextul deciziei nr. 11/2015, 
pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept .............................................................................. 87 
3.3. Controlul de tutelă administrativă exercitat de către prefect în materia 
contractelor administrative. Caracterul neconstituţional al prevederilor H.G. nr. 
460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului. Atacarea de către prefect în contencios 
administrativ a contractelor administrative ................................................................... 94 
3.4. Particularităţi privind atacarea în contencios administrativ de către prefect 
a unor acte administrative de autoritate şi de gestiune ............................................... 96 

Secţiunea a 4-a. Termenul de exercitare a acţiunii în contencios administrativ de 
către prefect. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie .......................................... 98 

4.1. Termenul de exercitare a acţiunii în contencios de către prefect în 
contextul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ......................................... 98 



1076 Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ 
4.2. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia termenului de formulare a 
acţiunii în contencios administrativ de către prefect .................................................. 100 

Secţiunea a 5-a. Aspecte privind neconformitatea unor dispoziţii legale cu 
dispoziţiile constituţionale în materia contenciosului administrativ, precum şi cu 
normele de tehnică legislativă utilizate în acte normative cu incidenţă în 
exercitarea controlului de tutelă administrativă de către prefect. Propuneri de lege 
ferenda ............................................................................................................................ 102 

5.1. Aspecte privind necorelarea unor texte constituţionale şi legale cu 
dispoziţiile Legii administraţiei publice locale în materia posibilităţii prefectului 
de a exercita controlul de tutelă administrativă şi acţiunea în contencios 
administrativ împotriva deciziilor preşedintelui consiliului judeţean ........................... 102 
5.2. Aspecte privind încălcarea unor norme de tehnică legislativă în privinţa 
formei de redactare a art. 3 din Legea nr. 554/2004.................................................. 106 

Secţiunea a 6-a. Aspecte referitoare la interdicţia retragerii acţiunii în contencios 
administrativ de către prefect ......................................................................................... 107 
Secţiunea a 7-a. Propuneri de lege ferenda privind modificarea dispoziţiilor 
constituţionale şi a actelor normative infraconstituţionale în materia controlului de 
legalitate exercitat de către prefect asupra actelor administrative adoptate de 
către autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene .............................................. 108 

 
Capitolul VIII. Controlul de tutelă administrativă exercitat de către Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici ................................................................................... 110 

Secţiunea 1. Caracteristici ale controlului de tutelă administrativă exercitat de 
către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici............................................................. 110 
Secţiunea a 2-a. Aspecte procedurale referitoare la sesizarea instanţei de 
contencios administrativ de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ................ 111 
Secţiunea a 3-a. Obiectul controlului de tutelă administrativă exercitat de către 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi al acţiunii în contencios administrativ 
exercitate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ....................................... 111 

 
Capitolul IX. Acţiunea în contencios administrativ obiectiv exercitată de către 
persoanele juridice de drept public, altele decât prefectul şi Agenţia Naţională 
a Funcţionarilor Publici, precum şi de către persoanele fizice şi persoanele 
juridice de drept privat ..................................................................................................... 113 

Secţiunea 1. Persoanele juridice de drept public care pot formula acţiuni în 
contencios administrativ obiectiv .................................................................................... 113 
Secţiunea a 2-a. Reprezentarea persoanelor juridice de drept public în litigiile de 
contencios administrativ ................................................................................................. 113 

 
Capitolul X. Acţiunea în contencios administrativ obiectiv exercitată de către 
persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat ............................................... 115 

Secţiunea 1. Persoanele fizice şi juridice de drept privat care dobândesc calitate 
procesuală activă în litigiile de contencios administrativ ................................................ 115 

 
Capitolul XI. Acţiunea în contencios administrativ obiectiv exercitată în 
vederea constatării nelegalităţii unui act administrativ unilateral pe calea 
excepţiei de nelegalitate................................................................................................... 119 

Secţiunea 1. Consacrarea legală şi doctrinară a excepţiei de nelegalitate în 
dreptul românesc ............................................................................................................ 119 
Secţiunea a 2-a. Consacrarea excepţiei de nelegalitate în dreptul unional ................... 121 



Cuprins 1077 
Secţiunea a 3-a. Soluţionarea excepţiei de nelegalitate după intrarea în vigoare a 
noului Cod de procedură civilă ....................................................................................... 122 
Secţiunea a 4-a. Aspecte procedurale privind invocarea excepţiei de nelegalitate 
după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă ............................................. 131 
Secţiunea a 5-a. Trăsăturile caracteristice ale excepţiei de nelegalitate ....................... 132 
Secţiunea a 6-a. Sfera actelor administrative supuse controlului jurisdicţional 
indirect pe calea excepţiei de nelegalitate ..................................................................... 133 

6.1. Categorii de acte administrative care pot face obiectul controlului de 
legalitate indirect pe calea excepţiei de nelegalitate în contextul Legii  
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ............................................................... 133 
6.2. Categorii de acte administrative exceptate de la controlul de legalitate pe 
calea excepţiei de nelegalitate ................................................................................... 134 
6.3. Excepţia de nelegalitate în cazul actului administrativ cu caracter individual ..... 137 

Secţiunea a 7-a. Aspecte privitoare la constituţionalitatea prevederilor art. 4  
alin. (4) din Legea nr. 554/2004 în privinţa inadmisibilităţii invocării excepţiei de 
nelegalitate a unui act administrativ cu caracter normativ ............................................. 143 
Secţiunea a 8-a. Controverse privitoare la invocarea excepţiei de nelegalitate în 
cazul contractului administrativ ...................................................................................... 151 
Secţiunea a 9-a. Ineficienţa invocării excepţiei de nelegalitate în cazul actului 
administrativ cu caracter normativ anulat de către instanţa de contencios 
administrativ în urma unei acţiuni directe formulate de către prefect ............................. 154 
Secţiunea a 10-a. Excepţia de nelegalitate invocată împotriva actelor 
administrative fiscale. Jurisprudenţă comentată a instanţelor ....................................... 155 
Secţiunea a 11-a. Consideraţii privitoare la excepţia de nelegalitate a actelor 
administrative emise în baza ordonanţelor constatate ca fiind neconstituţionale .......... 164 
Secţiunea a 12-a. Acţiunea în despăgubiri exercitată în faţa instanţei de drept 
comun pe calea excepţiei de nelegalitate ...................................................................... 166 
Secţiunea a 13-a. Sfera actelor unionale care pot fi atacate pe calea excepţiei de 
nelegalitate ..................................................................................................................... 166 
Secţiunea a 14-a. Termenul în care poate fi invocată excepţia de nelegalitate ............ 167 

14.1. Consideraţii preliminare .................................................................................... 167 
14.2. Termenul de exercitare a excepţiei de nelegalitate în cazul actului 
administrativ cu caracter individual ............................................................................ 168 
14.3. Termenul de exercitare a excepţiei de nelegalitate în dreptul unional ............. 170 

Secţiunea a 15-a. Posibilitatea invocării excepţiei de nelegalitate în orice fază a 
procesului dedus judecăţii .............................................................................................. 170 

15.1. Fazele procesului în care poate fi invocată excepţia de nelegalitate ............... 170 
15.2. Invocarea excepţiei de nelegalitate în dreptul unional ...................................... 171 

Secţiunea a 16-a. Efectele admiterii excepţiei de nelegalitate ....................................... 171 
16.1. Efectul inter partes litigantes al hotărârilor judecătoreşti definitive 
pronunţate în materia excepţiei de nelegalitate ......................................................... 171 
16.2. Efectele deciziilor Curţii Constituţionale în raport cu efectele hotărârilor 
judecătoreşti prin care a fost constatată nelegalitatea unor acte administrative 
pe calea excepţiei de nelegalitate .............................................................................. 173 
16.3. Efectele admiterii excepţiei de nelegalitate în dreptul unional .......................... 175 

 
Capitolul XII. Problematica contenciosului administrativ  
obiectiv în oportunitate .................................................................................................... 176 

Secţiunea 1. Aspecte privitoare la posibilitatea formulării unei acţiuni în contencios 
administrativ obiectiv având ca obiectiv legalitatea oportunităţii adoptării unor acte 



1078 Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ 
administrative în contextul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi al 
altor acte normative speciale .......................................................................................... 176 
Secţiunea a 2-a. Problematica atacării în contencios administrativ a actului 
administrativ de autoritate prin care a fost aprobată oportunitatea demarării unui 
proiect de parteneriat public-privat ................................................................................. 179 
Secţiunea a 3-a. Problematica atacării în contencios administrativ a actului 
administrativ de autoritate prin care a fost aprobată oportunitatea demarării unui 
contract de delegare a gestiunii serviciilor de utilitate publică ....................................... 183 

 
Capitolul XIII. Efectele hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materia 
contenciosului administrativ obiectiv ............................................................................ 185 

Secţiunea 1. Efectele hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în soluţionarea 
litigiilor de contencios administrativ obiectiv ................................................................... 185 
Secţiunea a 2-a. Efectele hotărârilor judecătoreşti definitive al căror dispozitiv 
cuprinde atât anularea actului administrativ (contencios obiectiv), cât şi acordarea 
de despăgubiri (contencios subiectiv) ............................................................................ 188 
Secţiunea a 3-a. Măsuri de injoncţiune dispuse prin hotărâri judecătoreşti cu 
privire la administraţie ..................................................................................................... 188 

 
T I T L U L  I I .  Contenciosul administrativ subiectiv .................................................... 190 
 
Capitolul I. Titularii acţiunii în contenciosul administrativ subiectiv .......................... 190 

Secţiunea 1. Subiecţii de drept care au legitimitate procesuală activă în litigiile de 
contencios administrativ subiectiv .................................................................................. 190 

1.1. Persoanele fizice, grupurile de persoane fizice şi persoanele juridice – 
subiecte de drept cu legitimare procesuală activă în litigiile de contencios 
administrativ subiectiv ................................................................................................ 190 
1.2. Organismele sociale interesate ........................................................................... 193 

1.2.1. Organismele sociale interesate care pot formula acţiuni în contencios 
administrativ, în contextul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ......... 193 
1.2.2. Organisme sociale interesate în materia protecţiei consumatorilor şi a 
protecţiei persoanelor constituite în organizaţii sindicale, prin raportarea 
dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 la dispoziţiile actelor normative speciale în 
materie ................................................................................................................... 193 

1.3. Terţul vătămat printr-un act administrativ adresat altui subiect de drept ............ 199 
1.4. Avocatul Poporului .............................................................................................. 199 
1.5. Ministerul Public .................................................................................................. 199 
1.6. Persoanele vătămate prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe declarate 
neconstituţionale .......................................................................................................... 200 
1.7. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici .......................................................... 200 

 
Capitolul II. Contenciosul administrativ subiectiv de plină jurisdicţie în cazul 
acţiunilor în contencios administrativ formulate împotriva actelor 
administrative tipice sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a cererilor ............. 201 

Secţiunea 1. Consacrarea legală a contenciosului subiectiv de plină jurisdicţie în 
despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin acte administrative tipice sau prin 
refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere. Implicaţiile unor decizii ale Curţii 
Constituţionale în materia contenciosului administrativ subiectiv de plină jurisdicţie ..... 201 

1.1. Consacrarea legală a contenciosului subiectiv de plină jurisdicţie în 
despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin acte administrative tipice sau prin 
refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere ................................................................. 201 



Cuprins 1079 
1.2. Implicaţiile unor decizii ale Curţii Constituţionale în materia contenciosului 
administrativ subiectiv de plină jurisdicţie .................................................................. 202 

Secţiunea a 2-a. Particularităţile şi natura juridică a răspunderii autorităţilor 
publice şi a persoanelor fizice pentru prejudicii cauzate prin acte administrative 
tipice sau prin refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere ............................................. 204 
Secţiunea a 3-a. Problema răspunderii în ipoteza formulării unei acţiuni la instanţa 
de contencios administrativ atât împotriva autorităţii publice, cât şi împotriva 
funcţionarului public ........................................................................................................ 213 
Secţiunea a 4-a. Repararea prejudiciului cauzat prin acte administrative nelegale 
sau prin refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere ....................................................... 216 
Secţiunea a 5-a. Acţiunea în regres formulată de către stat şi alte persoane 
juridice de drept public împotriva persoanelor care au contribuit la producerea 
prejudiciului prin faptul ilicit cauzator de prejudicii achitat de stat şi alte persoane 
juridice de drept public.................................................................................................... 219 
Secţiunea a 6-a. Problema răspunderii autorităţilor publice pentru prejudicii 
cauzate prin acte administrative legale .......................................................................... 222 
Secţiunea a 7-a. Răspunderea instituţiilor europene pentru acte legale ....................... 223 
Secţiunea a 8-a. Răspunderea autorităţilor publice la nivelul Consiliului Europei ......... 224 
Secţiunea a 9-a. Contenciosul subiectiv de plină jurisdicţie consacrat la nivelul 
Uniunii Europene în materia actelor europene ............................................................... 225 

 
Capitolul III. Contenciosul subiectiv de plină jurisdicţie în cazul acţiunilor 
formulate la instanţa de contencios administrativ împotriva contractelor 
administrative .................................................................................................................... 228 

Secţiunea 1. Reglementare ............................................................................................ 228 
Secţiunea a 2-a. Natura juridică a răspunderii autorităţilor publice sau a persoanei 
fizice pentru prejudiciile cauzate prin contracte administrative ...................................... 229 
Secţiunea a 3-a. Instanţe competente cu soluţionarea litigiilor derivate din 
contracte administrative şi alte contracte încheiate în baza contractului 
administrativ, în contextul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ şi al 
actelor normative speciale. Soluţiile instanţelor judecătoreşti pronunţate în urma 
soluţionării litigiilor derivate din contracte administrative ............................................... 230 
Secţiunea a 4-a. Problema răspunderii autorităţilor publice pentru prejudicii 
cauzate ca urmare a neîndeplinirii unor obligaţii precontractuale .................................. 239 

 
Capitolul IV. Contenciosul subiectiv de plină jurisdicţie al funcţiei publice  
şi funcţionarului public, în accepţiunea Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, a Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, Convenţiei europene a drepturilor omului (dreptul la un proces 
echitabil) şi a dreptului unional ....................................................................................... 241 

Secţiunea 1. Aspecte de tehnică legislativă în materia reglementărilor din 
domeniul funcţiei publice şi funcţionarului public ........................................................... 241 
Secţiunea a 2-a. Funcţia publică şi funcţionarul public în accepţiunea Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi a noului Cod penal, aprobat prin 
Legea nr. 286/2009 şi pus în aplicare prin Legea nr. 187/2012 ..................................... 242 

2.1. Reglementarea funcţiei publice şi a funcţionarului public în accepţiunea 
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi a unor acte normative 
speciale ...................................................................................................................... 242 
2.2. Reglementarea funcţiei publice şi a funcţionarului public în accepţiunea 
noului Cod penal ........................................................................................................ 249 



1080 Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ 
2.3. Interpretarea noţiunilor de funcţionar public şi funcţie publică reglementate 
de noul Cod penal, în raport cu prevederile vechiului Cod penal şi cu cele ale 
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici ............................................ 251 

Secţiunea a 3-a. Reglementarea contenciosului subiectiv de plină jurisdicţie în 
domeniul funcţiei publice şi al funcţionarului public. Practica judiciară în materia 
contenciosului subiectiv de plină jurisdicţie în domeniul funcţiei publice şi al 
funcţionarului public ........................................................................................................ 256 
Secţiunea a 4-a. Reglementarea funcţiei publice şi a funcţionarului public la 
nivelul Consiliului Europei ............................................................................................... 263 
Secţiunea a 5-a. Repararea prejudiciului cauzat unui funcţionar public prin 
încetarea raportului de serviciu în baza unor acte administrative nelegale ................... 264 
Secţiunea a 6-a. Răspunderea autorităţilor publice şi a funcţionarilor publici, 
precum şi repararea prejudiciului cauzat prin acte administrative emise cu 
încălcarea legislaţiei funcţiei publice şi a funcţionarului public ....................................... 264 

6.1. Consideraţii generale .......................................................................................... 264 
6.2. Răspunderea autorităţilor publice şi a funcţionarilor publici din cadrul 
acestor autorităţi publice pentru prejudicii cauzate prin acte administrative 
emise cu încălcarea legislaţiei funcţiei publice şi a funcţionarului public, când 
răspunderea aparţine atât autorităţii publice, cât şi funcţionarului public din 
cadrul acestei autorităţi care, în exercitarea funcţiei sale publice, a generat 
efectul vătămător al actului administrativ apreciat ca fiind nelegal ............................ 265 
6.3. Răspunderea autorităţii sau instituţiei publice pentru prejudiciile cauzate 
funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în timpul 
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale funcţionarilor publici ......................................... 269 

Secţiunea a 7-a. Contenciosul funcţiei publice în accepţiunea Convenţiei 
europene a drepturilor omului, prin raportare la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene ............................................................................................................ 270 
Secţiunea a 8-a. Contenciosul funcţiei publice europene .............................................. 274 

8.1. Reglementarea funcţiei publice şi a funcţionarului public european ................... 274 
8.2. Condiţiile exercitării dreptului la acţiune de către funcţionarii publici 
europeni ..................................................................................................................... 275 

8.2.1. Procedura prealabilă obligatorie în cazul acţiunilor formulate de către 
funcţionarii publici europeni. Dreptul de petiţionare şi procedura prealabilă în 
cadrul contenciosului funcţiei publice europene .................................................... 275 
8.2.2. Instanţele competente cu soluţionarea litigiilor derivate din 
contenciosul funcţiei publice europene, jurisprudenţa şi condiţiile exercitării 
acţiunii la instanţele europene ............................................................................... 278 

8.3. Natura juridică a răspunderii Comunităţii (Uniunii Europene) pentru fapta 
unuia dintre funcţionarii săi ........................................................................................ 282 

 
Capitolul V. Acţiunea în contencios administrativ subiectiv exercitată de către 
Avocatul Poporului ........................................................................................................... 283 

Secţiunea 1. Sfera persoanelor care pot sesiza instituţia Avocatul Poporului ............... 283 
Secţiunea a 2-a. Sesizarea Avocatului Poporului de către persoanele fizice sau 
juridice ............................................................................................................................ 285 
Secţiunea a 3-a. Sfera autorităţilor publice în privinţa cărora Avocatul Poporului 
poate exercita un control, potrivit legii sale organice ..................................................... 288 
Secţiunea a 4-a. Sfera actelor administrative şi a faptelor administrative care intră 
sub incidenţa controlului exercitat de către Avocatul Poporului ..................................... 290 



Cuprins 1081 
Secţiunea a 5-a. Recursul administrativ prealabil exercitat în cazul acţiunilor în 
contencios administrativ subiectiv formulate de către Avocatul Poporului ..................... 296 

5.1. Recursul administrativ graţios exercitat de către Avocatul Poporului în 
condiţiile Legii nr. 35/1997 şi ale Legii nr. 554/2004. Analiza recursului 
administrativ graţios exercitat de către Avocatul Poporului prin raportare la 
prevederile art. 193 alin. (2) NCPC ............................................................................ 296 
5.2. Recursul administrativ ierarhic exercitat de către Avocatul Poporului ................ 298 

Secţiunea a 6-a. Acţiunea în contencios administrativ subiectiv exercitată de către 
Avocatul Poporului .......................................................................................................... 299 

6.1. Condiţiile exercitării acţiunii în contencios administrativ subiectiv de către 
Avocatul Poporului ..................................................................................................... 299 
6.2. Aspecte privitoare la intervenţia în interes propriu a unui terţ în cazul 
acţiunilor în contencios administrativ subiectiv exercitate de către Avocatul 
Poporului .................................................................................................................... 302 
6.3. Aspecte privitoare la regimul citării Avocatului Poporului în cadrul litigiilor 
de contencios administrativ ........................................................................................ 302 
6.4. Aspecte privitoare la plata taxei de timbru în cazul acţiunilor în contencios 
administrativ formulate de către Avocatul Poporului .................................................. 302 

Secţiunea a 7-a. Constituţionalitatea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 ................. 304 
Secţiunea a 8-a. Particularităţi privitoare la acţiunea în contencios administrativ 
formulată de către Avocatul Poporului în cazul ordonanţelor sau dispoziţiilor din 
ordonanţe constatate ca fiind neconstituţionale ............................................................. 306 

8.1. Sfera actelor în privinţa cărora Avocatul Poporului poate sesiza Curtea 
Constituţională ............................................................................................................. 306 
8.2. Sesizarea Curţii Constituţionale de către Avocatul Poporului în contextul 
dispoziţiilor constituţionale şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale ................................................................................ 309 
8.3. Acţiunea în contencios administrativ formulată de către Avocatul Poporului 
în cazul ordonanţelor sau dispoziţiilor din ordonanţe constatate ca fiind 
neconstituţionale ........................................................................................................ 312 

 
Capitolul VI. Acţiunea în contencios administrativ subiectiv exercitată  
de către Ministerul Public ................................................................................................ 315 

Secţiunea 1. Condiţiile exercitării acţiunii în contencios administrativ subiectiv de 
către Ministerul Public .................................................................................................... 315 
Secţiunea a 2-a. Analiza compatibilităţii prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ cu dispoziţiile art. 92 NCPC ........................... 317 
Secţiunea a 3-a. Autorităţi publice ale căror acte administrative pot face obiectul 
acţiunii în contencios administrativ subiectiv exercitate de către Ministerul Public ....... 319 

 
Capitolul VII. Acţiunea în contencios administrativ subiectiv în despăgubiri 
exercitată pe calea unei acţiuni principale, după formularea acţiunii în anulare 
a actului administrativ ...................................................................................................... 320 

Secţiunea 1. Condiţiile exercitării acţiunii în contencios administrativ subiectiv în 
despăgubiri ..................................................................................................................... 320 
Secţiunea a 2-a. Termenul de exercitare a acţiunii în contencios administrativ 
subiectiv în despăgubiri .................................................................................................. 323 
Secţiunea a 3-a. Instanţa competentă cu soluţionarea cauzei ...................................... 325 



1082 Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ 
Capitolul VIII. Acţiunea în contencios administrativ subiectiv exercitată de 
către terţul vătămat într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ 
adresat altui subiect de drept .......................................................................................... 327 

Secţiunea 1. Condiţiile exercitării acţiunii în contencios administrativ subiectiv de 
către terţul vătămat într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ cu 
caracter individual adresat altui subiect de drept ........................................................... 327 
Secţiunea a 2-a. Răspunderea autorităţilor publice şi a persoanelor fizice pentru 
prejudicii cauzate terţilor prin acte administrative cu caracter individual adresate 
altor subiecţi de drept ..................................................................................................... 328 

 
Capitolul IX. Contenciosul subiectiv în despăgubiri în cazul ordonanţelor sau 
al dispoziţiilor din ordonanţe constatate ca fiind neconstituţionale ........................... 329 

Secţiunea 1. Reglementarea constituţională a contenciosului administrativ în 
cazul ordonanţelor sau al dispoziţiilor din ordonanţe constatate ca fiind 
neconstituţionale ............................................................................................................. 329 
Secţiunea a 2-a. Reglementarea prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ în cazul ordonanţelor sau dispoziţiilor din ordonanţe constatate ca 
fiind neconstituţionale ..................................................................................................... 332 
Secţiunea a 3-a. Obiectul acţiunii în contencios administrativ subiectiv în cazul 
ordonanţelor sau al dispoziţiilor din ordonanţe constatate ca fiind neconstituţionale .... 338 
Secţiunea a 4-a. Constituţionalitatea art. 9 din Legea nr. 554/2004 .............................. 340 
Secţiunea a 5-a. Problematica acţiunilor în contencios administrativ exercitate de 
către persoane vătămate prin ordonanţe pretins neconstituţionale, în situaţia în 
care după învestirea instanţei de contencios administrativ ordonanţa în discuţie 
este supusă aprobării de către Parlament ...................................................................... 341 
Secţiunea a 6-a. Problematica acţiunilor în contencios administrativ exercitate de 
către persoane vătămate prin ordonanţe care la data sesizării instanţei de 
contencios administrativ erau aprobate prin lege de către Parlament, iar ulterior 
formulării acţiunii în contencios administrativ legea de aprobare a ordonanţei este 
constatată ca fiind neconstituţională. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în materie .................................................................. 342 
Secţiunea a 7-a. Problematica exercitării acţiunii în contencios administrativ de 
către persoane vătămate prin ordonanţe pretins neconstituţionale după ce 
ordonanţa a fost aprobată prin lege ............................................................................... 345 
Secţiunea a 8-a. Problematica exercitării acţiunii în contencios administrativ în 
ipoteza în care ordonanţa sau prevederea din ordonanţă pretins neconstituţională 
de către reclamant este abrogată sau este respinsă de către Parlament după 
formularea acţiunii în contencios administrativ, dar anterior sesizării Curţii 
Constituţionale în condiţiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 ................................ 347 
Secţiunea a 9-a. Termenul în care poate fi exercitată acţiunea în contencios 
administrativ împotriva ordonanţelor constatate ca fiind neconstituţionale .................... 348 
Secţiunea a 10-a. Calitatea procesuală în litigiile de contencios administrativ 
derivate din ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe constatate ca fiind 
neconstituţionale ............................................................................................................. 349 
Secţiunea a 11-a. Procedura de citare a părţilor în litigiile de contencios 
administrativ derivând din ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe constatate ca 
fiind neconstituţionale ..................................................................................................... 350 

 



Cuprins 1083 
Capitolul X. Contenciosul administrativ subiectiv de plină jurisdicţie în materie 
fiscală în contextul vechiului Cod de procedură fiscală (O.G. nr. 92/2003)  
şi al noului Cod de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015). Analiză 
comparativă. Implicaţiile noului Cod fiscal (Legea nr. 227/2015) şi ale Normelor 
metodologice de aplicare a noului Cod fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016,  
în materia contenciosului administrativ fiscal ............................................................... 352 

Secţiunea 1. Reglementarea contenciosului administrativ fiscal în contextul 
vechiului Cod de procedură fiscală şi al noului Cod de procedură fiscală ..................... 352 

1.1. Noţiunea de „contencios administrativ fiscal” – specie a contenciosului 
administrativ ........................................................................................................... 352 

1.2. Reglementarea contenciosului administrativ fiscal în contextul Codului de 
procedură fiscală vechi şi a noului Cod de procedură fiscală .................................... 353 

Secţiunea a 2-a. Actul administrativ fiscal – specie a actului administrativ care 
face obiectul acţiunii în contencios administrativ fiscal, în contextul Codului de 
procedură fiscală anterior şi al noului Cod de procedură fiscală ................................... 362 

2.1. Noţiunea de act administrativ fiscal şi condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească actul administrativ fiscal. Distincţia dintre obligaţiile civile şi 
obligaţiile fiscale individualizate prin acte administrative fiscale ................................ 362 
2.2. Nulitatea şi anulabilitatea actului administrativ fiscal în contextul noului Cod 
de procedură fiscală ................................................................................................... 368 
2.3. Sfera actelor administrative fiscale care pot face obiectul contestaţiei 
administrative şi al acţiunii în contencios administrativ formulate odată cu 
contestaţia împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiei pe cale 
administrativă, în contextul Codului de procedură fiscală vechi şi al noului Cod 
de procedură fiscală ................................................................................................... 373 

2.3.1. Consideraţii generale ................................................................................... 373 
2.3.2. Sfera actelor administrative fiscale care pot face obiectul contestaţiei 
administrative şi al acţiunii în contencios administrativ formulate odată cu 
contestaţia împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiei pe cale 
administrativă, în contextul Codului de procedură fiscală vechi şi al noului Cod 
de procedură fiscală ................................................................................................... 374 

2.3.3. Acte administrative fiscale asimilate în contextul vechiului Cod de 
procedură fiscală şi al noului Cod de procedură fiscală ........................................ 382 
2.3.4. Aspecte privitoare la natura juridică a raportului de inspecţie fiscală, 
precum şi a altor rapoarte care stau la baza emiterii actului administrativ 
fiscal, în contextul noului Cod de procedură fiscală .............................................. 392 
2.3.5. Certificatul de atestare fiscală şi natura juridică a certificatului de 
atestare fiscală. Propuneri de lege ferenda ........................................................... 394 

2.4. Trăsăturile actului administrativ fiscal ................................................................. 397 
2.5. Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal ............................................. 398 
2.6. Comunicarea actului administrativ fiscal ............................................................. 399 
2.7. Actele administrative care trebuie să cuprindă elementele actului 
administrativ fiscal emise de către autorităţile competente cu gestionarea 
fondurilor europene în urma exercitării activităţii de control/investigaţie. Natura 
juridică a actelor de control/investigaţie ..................................................................... 401 
2.8. Actele administrative emise de către structurile Curţii de Conturi a 
României .................................................................................................................... 404 

2.8.1. Consideraţii preliminare ............................................................................... 404 
2.8.2. Actele de control ale Curţii de Conturi ......................................................... 405 



1084 Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ 
2.9. Aspecte privitoare la actul administrativ fiscal (decizia de impunere) emis 
în vederea plăţii impozitului pe transferul dreptului de proprietate asupra 
imobilelor în cazul procedurii de vânzare silită în contextul vechiului Cod fiscal, 
al noului Cod fiscal şi al noului Cod de procedură fiscală .......................................... 410 

2.9.1. Aspecte privitoare la procedura de valorificare prin vânzare silită a 
bunurilor imobile ale debitorului în vederea recuperării creanţelor fiscale, în 
contextul noului Cod de procedură fiscală. Compatibilitatea procedurii de 
valorificare a bunurilor imobile pe calea vânzării silite imobiliare, instituită de 
noul Cod de procedură fiscală, cu procedura de valorificare a bunurilor 
imobile prin vânzare silită, instituită de noul Cod de procedură civilă ................... 410 
2.9.2. Aspecte privitoare la actul administrativ fiscal (decizia de impunere) 
emis în vederea plăţii impozitului pe transferul dreptului de proprietate 
asupra imobilelor în cazul procedurii de vânzare silită, în contextul vechiului 
Cod fiscal, al noului Cod fiscal şi al noului Cod de procedură fiscală ................... 411 

2.10. Aspecte privitoare la actul administrativ fiscal (decizia de impunere) emis 
în vederea plăţii impozitului pe transferul dreptului de proprietate asupra 
imobilelor prin acte juridice între vii, în contextul noului Cod fiscal şi al noului 
Cod de procedură fiscală ........................................................................................... 418 
2.11. Aspecte privitoare la actul administrativ fiscal (decizia de impunere) prin 
care se individualizează creanţe fiscale accesorii creanţelor fiscale principale 
născute anterior deschiderii procedurii insolvenţei, în cazul contribuabililor 
cărora li s-a deschis procedura insolvenţei ................................................................ 424 

Secţiunea a 3-a. Autorităţi învestite cu atribuţii în materia contenciosului 
administrativ fiscal .......................................................................................................... 426 
Secţiunea a 4-a. Determinarea sferei de competenţă a autorităţilor publice 
învestite cu atribuţii în materia contenciosului administrativ fiscal ................................. 430 
Secţiunea a 5-a. Recursul administrativ în cazul contenciosului administrativ fiscal 
în contextul Codului de procedură fiscală anterior şi al noului Cod de procedură 
fiscală .............................................................................................................................. 433 

5.1. Aspecte privitoare la contestaţia administrativă în materia contenciosului 
administrativ fiscal reglementată de Codul de procedură fiscală anterior şi de noul 
Cod de procedură fiscală ............................................................................................. 433 

5.1.1. Aspecte privitoare la contestaţia administrativă în materia contenciosului 
administrativ fiscal reglementată de Codul de procedură fiscală anterior şi de 
noul Cod de procedură fiscală, prin raportare la procedura administrativă 
prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ ........................................................................................................... 433 
5.1.2. Sfera persoanelor care pot formula contestaţie administrativă ................... 437 
5.1.3. Obiectul contestaţiei administrative ............................................................. 439 

5.2. Aspecte privitoare la organele competente cu soluţionarea contestaţiei 
administrative stabilite prin Codul de procedură fiscală anterior şi prin noul Cod 
de procedură fiscală, prin raportare la procedura administrativă prealabilă 
reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ............. 441 

5.2.1. Organele fiscale competente cu soluţionarea contestaţiei administrative în 
contextul vechiului Cod de procedură fiscală ......................................................... 441 

5.2.2. Organele fiscale competente cu soluţionarea contestaţiei administrative 
în contextul noului Cod de procedură fiscală ............................................................. 442 

5.2.2.1. Organele fiscale competente cu soluţionarea contestaţiei 
administrative, altele decât organele fiscale emitente ale actelor 
administrative fiscale, în contextul noului Cod de procedură fiscală ................. 442 



Cuprins 1085 
5.2.2.2. Soluţionarea contestaţiei administrative de către organele fiscale 
emitente ale actelor administrative fiscale în contextul noului Cod de 
procedură fiscală, al noului Cod fiscal, precum şi al unor acte normative 
emise de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi 
de către ministrul finanţelor publice ................................................................... 444 
5.2.2.3. Delegarea competenţei de soluţionare a contestaţiei 
administrative în favoarea altui organ de soluţionare ........................................ 446 
5.2.2.4. Soluţionarea contestaţiei administrative de către organele fiscale 
locale ................................................................................................................. 447 

5.2.3. Organele competente cu soluţionarea contestaţiei administrative în 
contextul unor acte normative speciale ................................................................. 448 
5.2.4. Domiciliul fiscal – element indispensabil în determinarea competenţei 
materiale şi teritoriale a organului fiscal care soluţionează contestaţia 
administrativă ......................................................................................................... 449 
5.2.5. Concluzii privitoare la calificarea contestaţiei administrative în 
contextul vechiului Cod de procedură fiscală şi al noului Cod de procedură 
fiscală ..................................................................................................................... 452 

5.3. Natura juridică a contestaţiei administrative formulate în condiţiile Codului 
de procedură fiscală vechi şi ale noului Cod de procedură fiscală ............................ 452 

5.4. Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare a contestaţiei 
administrative ......................................................................................................... 456 

5.5. Termenul de formulare a contestaţiei administrative şi termenul de 
soluţionare a acesteia reglementate de Codul de procedură fiscală anterior şi 
de noul Cod de procedură fiscală .............................................................................. 457 

5.5.1. Termenul de formulare a contestaţiei administrative şi termenul de 
soluţionare a acesteia reglementate de Codul de procedură fiscală anterior ....... 457 
5.5.2. Termenul de formulare a contestaţiei administrative şi termenul de 
soluţionare a acesteia reglementate de noul Cod de procedură fiscală ............... 458 

5.6. Soluţionarea contestaţiilor pe cale administrativă şi soluţiile care pot fi date 
de către autorităţile publice învestite cu soluţionarea contestaţiilor 
administrative, potrivit Codului de procedură fiscală anterior şi noului Cod de 
procedură fiscală ........................................................................................................ 460 

5.6.1. Soluţionarea contestaţiilor pe cale administrativă şi termenul de 
soluţionare a acestora în contextul Codului de procedură fiscală anterior şi 
noului Cod de procedură fiscală ............................................................................ 460 
5.6.2. Soluţiile care pot fi date de către autorităţile publice învestite cu 
soluţionarea contestaţiilor administrative potrivit Codului de procedură fiscală 
anterior şi noului Cod de procedură fiscală ........................................................... 461 

5.7. Aspecte privitoare la soluţionarea contestaţiei administrative formulate 
împotriva actelor administrative fiscale emise de către autorităţile administraţiei 
publice locale sau de către alte autorităţi publice care emit acte administrative 
fiscale ......................................................................................................................... 463 
5.8. Aspecte privitoare la contestaţia administrativă în materia contenciosului 
administrativ fiscal reglementată de Codul de procedură fiscală anterior şi noul 
Cod de procedură fiscală, după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură 
civilă ........................................................................................................................... 464 
5.9. Procedura administrativă de contestare a titlului de creanţă emis pentru 
recuperarea sumelor plătite necuvenit ca urmare a unei nereguli în materia 
fondurilor europene. Compatibilitatea procedurii de contestare cu procedura de 



1086 Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ 
contestare a titlului de creanţă reglementată prin Codul de procedură fiscală şi 
noul Cod de procedură civilă ...................................................................................... 465 
5.10. Aspecte privitoare la procedura administrativă prealabilă în cazul 
contestării unor acte administrative fiscale (decizii de stabilire a unor taxe) în 
scopul asigurării protecţiei mediului ........................................................................... 473 
5.11. Aspecte privitoare la forma şi conţinutul contestaţiei administrative şi ale 
deciziei de soluţionare a contestaţiei ......................................................................... 476 
5.12. Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale 
administrativă ............................................................................................................. 477 
5.13. Aspecte internaţionale privitoare la contestaţia administrativă în materie 
fiscală şi la instanţa competentă cu soluţionarea litigiilor derivate din decizia de 
soluţionare a contestaţiei administrative implicând aspecte internaţionale ............... 479 

Secţiunea a 6-a. Aspecte privitoare la procedura administrativă prealabilă în cazul 
contestării actelor emise de structurile Curţii de Conturi a României ............................ 482 

6.1. Consideraţii generale .......................................................................................... 482 
6.2. Procedura administrativă prealabilă în cazul contestării actelor emise de 
structurile Curţii de Conturi a României ..................................................................... 484 
6.3. Procedura de soluţionare a contestaţiilor administrative formulate împotriva 
deciziilor emise de către structurile Curţii de Conturi a României şi soluţionarea 
de către instanţele judecătoreşti a litigiilor derivate din activitatea Curţii de 
Conturi ........................................................................................................................ 486 

6.3.1. Procedura de soluţionare a contestaţiilor administrative formulate 
împotriva deciziilor emise de către structurile Curţii de Conturi a României ........... 486 
6.3.2. Soluţionarea de către instanţele judecătoreşti a litigiilor derivate din 
activitatea Curţii de Conturi a României ................................................................ 487 

Secţiunea a 7-a. Calitatea procesuală în litigiile de contencios administrativ fiscal ....... 490 
Secţiunea a 8-a. Recursul jurisdicţional exercitat în materia contenciosului 
administrativ fiscal în contextul vechiului Cod de procedură fiscală şi al noului Cod 
de procedură fiscală. Practica judiciară în materia contenciosului administrativ 
fiscal ................................................................................................................................ 493 

8.1. Reglementarea controlului legalităţii actelor administrative fiscale de către 
instanţele de contencios administrativ în contextul vechiului Cod de procedură 
fiscală şi al noului Cod de procedură fiscală. Aspecte privitoare la corelaţia 
recursului jurisdicţional în materia contenciosului administrativ fiscal cu recursul 
jurisdicţional de drept comun reglementat de Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ ....................................................................................... 493 
8.2. Instanţa competentă cu soluţionarea litigiilor din materia contenciosului 
administrativ fiscal şi soluţiile pe care le pot pronunţa instanţele judecătoreşti în 
materia contenciosului administrativ fiscal, prin raportare la dispoziţiile Legii  
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ .................................................................. 495 
8.3. Obiectul acţiunii judiciare în materia contenciosului administrativ fiscal. 
Practica judiciară în materia contenciosului administrativ fiscal ................................ 497 
8.4. Aspecte privitoare la modalitatea de soluţionare a cauzelor din materia 
contenciosului administrativ fiscal în cazul nesoluţionării în termen legal a 
contestaţiei administrative .......................................................................................... 502 
8.5. Soluţiile pronunţate de către instanţa de contencios administrativ în situaţia 
în care contestaţia administrativă a fost respinsă fără a se intra în cercetarea 
fondului ....................................................................................................................... 505 
8.6. Acţiunea în despăgubiri exercitată în materia contenciosului administrativ 
fiscal ........................................................................................................................... 505 



Cuprins 1087 
8.7. Aspecte privitoare la soluţionarea litigiilor din materia contenciosului 
administrativ fiscal având ca obiect stabilirea impozitului pe clădiri .......................... 511 
8.8. Aspecte privitoare la atacarea în contenciosul administrativ fiscal a actelor 
administrative pregătitoare şi la soluţiile pe care le pot pronunţa instanţele de 
contencios administrativ. Practica judiciară în materie .............................................. 514 

Secţiunea a 9-a. Particularităţi privitoare la suspendarea executării actului 
administrativ fiscal în contextul Codului de procedură fiscală anterior şi noului Cod 
de procedură fiscală. Practică judiciară în materia suspendării executării actului 
administrativ fiscal .......................................................................................................... 516 
Secţiunea a 10-a. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia 
contenciosului fiscal în general, cu incidenţă în materia contenciosului 
administrativ fiscal .......................................................................................................... 525 
Secţiunea a 11-a. Incidenţa principiului non bis in idem în materia contenciosului 
administrativ fiscal .......................................................................................................... 528 

11.1. Reglementarea principiului non bis in idem în dreptul roman, dreptul 
convenţional, dreptul european şi noul Cod de procedură civilă ............................... 528 

Secţiunea a 12-a. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia 
aplicării principiului non bis in idem în materia contenciosului fiscal şi a 
contenciosului administrativ fiscal în general ................................................................. 531 
Secţiunea a 13-a. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia 
contenciosului administrativ fiscal şi a aplicării principiului non bis in idem din 
materia contenciosului fiscal. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie în materia contenciosului administrativ fiscal raportate la 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ........................................................ 533 
Secţiunea a 14-a. Analiza compatibilităţii dispoziţiilor Codului de procedură fiscală 
(vechi şi nou) cu cele ale noului Cod de procedură penală privitoare la 
aplicabilitatea principiului non bis in idem în materie fiscală, în raport cu normele 
convenţionale şi normele europene în materie .............................................................. 550 

 
Capitolul XI. Contenciosul subiectiv de plină jurisdicţie  
în materia achiziţiilor publice .......................................................................................... 555 

Secţiunea 1. Consideraţii generale. Necesitatea reformării legislaţiei în materia 
achiziţiilor publice în acord cu directivele europene adoptate în anul 2014 în 
materia achiziţiilor publice .............................................................................................. 555 
Secţiunea a 2-a. Instanţa competentă pentru soluţionarea litigiilor prin care se 
contestă decizia Consiliului emisă în urma soluţionării contestaţiei pe cale 
administrativ-jurisdicţională ............................................................................................ 559 
Secţiunea a 3-a. Instanţa competentă cu soluţionarea cererilor privind acordarea 
despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de 
atribuire, precum şi a celor privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, 
rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică, în 
contextul O.U.G. nr. 34/2006 şi al dreptului unional ....................................................... 561 
Secţiunea a 4-a. Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de contencios 
administrativ în litigiile derivate din contracte de achiziţie publică şi din actele 
administrativ jurisdicţionale emise de către Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor ................................................................................................................... 563 
Secţiunea a 5-a. Jurisprudenţa CJUE în materia achiziţiilor publice ............................. 567 
Secţiunea a 6-a. Câteva aspecte referitoare la noţiunea de „neregulă” 
reglementată prin O.U.G. nr. 66/2011 şi practica judiciară în materie ........................... 569 

 



1088 Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ 
Capitolul XII. Contenciosul administrativ subiectiv special de plină jurisdicţie 
în materie contravenţională exercitat pe calea recursului paralel de către 
instanţele de drept comun, precum şi de către instanţele de contencios 
administrativ potrivit unor acte normative speciale ..................................................... 575 

Secţiunea 1. Reglementarea constituţională şi legală a contenciosului 
administrativ contravenţional special .............................................................................. 575 
Secţiunea a 2-a. Acte normative prin care se pot reglementa contravenţii, felul 
sancţiunilor contravenţionale, cuantumul sancţiunilor contravenţionale şi condiţiile 
care trebuie îndeplinite pentru sancţionarea contravenientului ...................................... 575 
Secţiunea a 3-a. Actele emise în materia contenciosului administrativ 
contravenţional şi natura juridică a acestora .................................................................. 583 
Secţiunea a 4-a. Organele abilitate cu constatarea şi aplicarea sancţiunilor 
contravenţionale ............................................................................................................. 585 
Secţiunea a 5-a. Prezumţia de legalitate a procesului-verbal de constatare şi 
aplicare a contravenţiei ................................................................................................... 593 
Secţiunea a 6-a. Aspecte privitoare la revocabilitatea procesului-verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor ..................................................................... 595 
Secţiunea a 7-a. Calitatea procesuală în litigiile din materia contenciosului 
administrativ contravenţional .......................................................................................... 596 

7.1. Subiectul contravenţiei ........................................................................................ 596 
7.2. Calitatea procesuală în litigiile din materia contenciosului contravenţional ........ 597 
7.3. Persoana juridică – subiect al raportului juridic de drept contravenţional. 
Delimitarea răspunderii contravenţionale de răspunderea penală prin raportare 
la noţiunea de „persoană juridică” consacrată de legislaţia civilă şi noţiunea de 
„persoană juridică” consacrată de legislaţia penală ................................................... 599 

Secţiunea a 8-a. Instanţele competente cu soluţionarea litigiilor din materia 
contenciosului administrativ contravenţional şi procedura de soluţionare a 
cererilor. Calea de atac care poate fi exercitată asupra hotărârii instanţei de fond 
în materie contravenţională ............................................................................................ 602 

8.1. Instanţele competente cu soluţionarea litigiilor din materia contenciosului 
administrativ contravenţional potrivit O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor ............................................................................................................. 602 
8.2. Aspecte privitoare la constituţionalitatea prevederilor art. 32 alin. (1) din 
O.G. nr. 2/2001 ........................................................................................................... 606 
8.3. Competenţa specială în materia soluţionării litigiilor contravenţionale 
reglementată prin acte normative speciale ................................................................ 610 
8.4. Competenţa specială în soluţionarea litigiilor contravenţionale derivate din 
procese-verbale contravenţionale întocmite în urma constatării unor clauze 
abuzive inserate în contractele încheiate între profesionişti şi consumatori .............. 612 

Secţiunea a 9-a. Căile de atac în materia soluţionării litigiilor contravenţionale ............ 614 
Secţiunea a 10-a. Aspecte privitoare la taxele de timbru în materia litigiilor 
contravenţionale ............................................................................................................. 615 
Secţiunea a 11-a. Aspecte privitoare la implicaţiile Deciziei Curţii Constituţionale 
nr. 953/2006 în materia soluţionării litigiilor din materie contravenţională ..................... 616 
Secţiunea a 12-a. Aspecte privitoare la contenciosul contravenţional în materia 
urbanismului şi amenajării teritoriului ............................................................................. 616 
Secţiunea a 13-a. Aspecte privitoare la contenciosul contravenţional în materia 
serviciilor de utilitate publică ........................................................................................... 621 
Secţiunea a 14-a. Câteva considerente referitoare la recidiva contravenţională şi 
la contravenţiile aflate în concurs în contextul legislativ actual ...................................... 626 



Cuprins 1089 
Secţiunea a 15-a. Aspecte privind confiscarea şi constituţionalitatea confiscării în 
materie contravenţională ................................................................................................ 627 
Secţiunea a 16-a. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a 
Drepturilor Omului în materia contenciosului contravenţional ........................................ 638 
Secţiunea a 17-a. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene 
(Uniunii Europene) în materia contenciosului european contravenţional ....................... 640 

 
Capitolul XIII. Contenciosul administrativ subiectiv de plină jurisdicţie în 
despăgubiri în materia concurenţei şi ajutorului de stat .............................................. 643 

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare. Reglementarea concurenţei şi ajutorului de 
stat în contextul dreptului nostru intern şi al normelor Uniunii Europene ....................... 643 
Secţiunea a 2-a. Actele administrative adoptate/emise de către Consiliul 
Concurenţei care pot face obiectul acţiunii în contencios administrativ ......................... 648 
Secţiunea a 3-a. Procedura administrativă prealabilă în materia soluţionării litigiilor 
vizând practicile de concurenţă neloială şi practicile anticoncurenţiale exercitată la 
Consiliul Concurenţei...................................................................................................... 651 

3.1. Consideraţii generale .......................................................................................... 651 
3.2. Atribuţiile Consiliului Concurenţei în soluţionarea litigiilor vizând practicile de 
concurenţă neloială reglementate de Legea nr. 11/1991 privind combaterea 
concurenţei neloiale ..................................................................................................... 654 
3.3. Atribuţiile Consiliului Concurenţei în soluţionarea litigiilor vizând practicile 
anticoncurenţiale reglementate de Legea nr. 21/1996 a concurenţei ......................... 657 
3.4. Atribuţii ale Consiliului Concurenţei în materia ajutorului de stat ........................ 663 

Secţiunea a 4-a. Rolul instanţelor naţionale în soluţionarea litigiilor derivate din 
practici anticoncurenţiale ................................................................................................ 664 
Secţiunea a 5-a. Rolul instanţelor naţionale în domeniul ajutorului de stat ................... 665 
Secţiunea a 6-a. Soluţionarea litigiilor derivate din acte administrative emise în 
materia concurenţei şi ajutorului de stat din perspectiva dreptului intern şi a 
actelor europene în materie ........................................................................................... 667 

6.1. Procedura de soluţionare a litigiilor derivate din acte administrative emise 
în materia concurenţei şi ajutorului de stat. Instanţa competentă cu 
soluţionarea acestor ligii ............................................................................................. 667 
6.2. Acţiunea în despăgubiri pentru încălcarea normelor din materia 
concurenţei potrivit dreptului intern şi normelor europene în materia 
concurenţei ................................................................................................................. 672 
6.3. Aspecte referitoare la soluţionarea litigiilor derivate din actele 
administrative emise în materia concurenţei care conţin documente, date şi 
informaţii confidenţiale ............................................................................................... 677 

 
Capitolul XIV. Contenciosul administrativ subiectiv de plină jurisdicţie în 
materia amenajării teritoriului şi a urbanismului ........................................................... 679 

Secţiunea 1. Consideraţii preliminare. Reglementarea contenciosului administrativ 
de plină jurisdicţie în materia amenajării teritoriului şi urbanismului .............................. 679 
Secţiunea a 2-a. Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi 
de urbanism .................................................................................................................... 686 
Secţiunea a 3-a. Acte administrative adoptate/emise în materia amenajării 
teritoriului şi urbanismului ............................................................................................... 688 

3.1. Certificatul de urbanism ...................................................................................... 688 
3.2. Autorizaţia de construire şi autorizaţia de desfiinţare a construcţiilor. 
Obligaţii ale beneficiarilor autorizaţiilor de construire şi autorizaţiilor de 



1090 Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ 
desfiinţare. Autorităţi competente cu emiterea autorizaţiilor de construire  
şi a autorizaţiilor de desfiinţare a construcţiilor .......................................................... 692 
3.3. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru emiterea autorizaţiei de construire. 
Interferenţa dreptului public al amenajării teritoriului şi al urbanismului cu normele 
dreptului privat instituite de noul Cod civil şi alte acte normative speciale în materia 
amplasării construcţiilor ................................................................................................ 718 

3.3.1. Consideraţii preliminare ............................................................................... 718 
3.3.2. Distanţa minimă în construcţii ...................................................................... 719 
3.3.3. Vederea asupra proprietăţii vecinului .......................................................... 720 
3.3.4. Servituţile urbanistice ................................................................................... 722 
3.3.5. Alte condiţii impuse prin acte normative speciale pentru emiterea 
autorizaţiei de construire ........................................................................................ 726 
3.3.6. Necesitatea înscrierii în cartea funciară a autorizaţiei de construire şi a 
autorizaţiei de desfiinţare – condiţie a dobândirii/desfiinţării dreptului de 
proprietate asupra construcţiilor ............................................................................ 728 

3.4. Problema răspunderii pentru emiterea autorizaţiei de construire ....................... 732 
Secţiunea a 4-a. Aspecte privitoare la revocabilitatea autorizaţiei de construire şi a 
autorizaţiei de desfiinţare ................................................................................................ 735 
Secţiunea a 5-a. Procedura prealabilă în cazul contestării autorizaţiei de 
construire emise în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii .................................................................................................... 738 
Secţiunea a 6-a. Calitatea procesuală în litigiile derivate din acte administrative 
adoptate/emise în materia amenajării teritoriului şi a urbanismului ............................... 739 
Secţiunea a 7-a. Aspecte privitoare la atacarea în contenciosul administrativ a 
certificatului de urbanism. Doctrina şi jurisprudenţa în materie ...................................... 742 
Secţiunea a 8-a. Aspecte privitoare la atacarea în contencios administrativ a 
autorizaţiei de construire, a autorizaţiei de desfiinţare şi a altor acte administrative 
emise în materia amenajării teritoriului şi a urbanismului. Practică judiciară în 
materie ............................................................................................................................ 746 

8.1. Aspecte privitoare la reglementarea atacării în contencios administrativ a 
autorizaţiilor de construire/desfiinţare, precum şi la acţiunile formulate la instanţele 
de drept comun împotriva altor acte emise în materia urbanismului şi amenajării 
teritoriului. Practica judiciară a instanţelor de contencios administrativ şi a 
instanţelor de drept comun în materia amenajării teritoriului şi a urbanismului ......... 746 
8.2. Aspecte privitoare la aplicabilitatea procedurii partajului reglementat de 
noul Cod civil şi de către noul Cod de procedură civilă în materia urbanismului 
şi amenajării teritoriului. Practică judiciară în materia partajului cu aplicabilitate 
în materia urbanismului şi amenajării teritoriului ........................................................ 767 

Secţiunea a 9-a. Aspecte privitoare la suspendarea executării actelor 
administrative adoptate în materia amenajării teritoriului şi a urbanismului. 
Practică judiciară în materie ........................................................................................... 769 
Secţiunea a 10-a. Problematica atacării în contencios administrativ a avizelor şi a 
altor operaţiuni administrative care stau la baza emiterii autorizaţiei de construire ....... 772 

 
Capitolul XV. Contenciosul administrativ subiectiv de plină jurisdicţie în 
materia protecţiei mediului .............................................................................................. 775 

Secţiunea 1. Consideraţii generale. Reglementări naţionale şi unionale în materia 
protecţiei mediului ........................................................................................................... 775 
Secţiunea a 2-a. Autorităţi cu atribuţii în materia protecţiei mediului ............................. 782 

2.1. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor ............................................................... 782 



Cuprins 1091 
2.2. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi agenţiile judeţene pentru 
protecţia mediului ....................................................................................................... 784 
2.3. Garda Naţională de Mediu, comisariatele judeţene de mediu, Comisariatul 
Municipiului Bucureşti şi Comisariatul Biosferei „Delta Dunării” ................................. 785 

Secţiunea a 3-a. Participarea publicului la informaţiile de mediu şi la luarea 
deciziilor în materia protecţiei mediului .......................................................................... 786 

3.1. Participarea publicului la informaţiile de mediu şi la luarea deciziilor în 
materia protecţiei mediului, în contextul dreptului intern şi al dreptului unional ......... 786 
3.2. Participarea publicului la informaţiile de mediu şi la luarea deciziilor în 
materia protecţiei mediului la nivelul Consiliului Europei ........................................... 790 

Secţiunea a 4-a. Acte administrative adoptate în materia protecţiei mediului. 
Propuneri de lege ferenda .............................................................................................. 791 
Secţiunea a 5-a. Suspendarea executării actelor administrative emise în materia 
protecţiei mediului ........................................................................................................... 799 
Secţiunea a 6-a. Acţiunea în contencios administrativ exercitată împotriva actelor 
sau omisiunilor autorităţilor competente în materia protecţiei mediului privitoare la 
participarea publicului la informaţiile de mediu .............................................................. 800 
Secţiunea a 7-a. Problema răspunderii de mediu cu referire la prevenirea şi 
repararea prejudiciului asupra mediului ......................................................................... 805 
Secţiunea a 8-a. Răspunderea autorităţilor administraţiei publice locale pentru 
acte administrative emise în aplicarea prevederilor legale referitoare la 
amenajarea spaţiilor verzi şi asigurarea unui mediu urban sănătos .............................. 807 

8.1. Amenajarea spaţiilor verzi şi asigurarea unui mediu urban sănătos – 
cerinţă indispensabilă a respectării dreptului la un mediu sănătos ............................ 807 
8.2. Răspunderea autorităţilor administraţiei publice locale pentru acte 
administrative adoptate/emise în materia transformării unor terenuri proprietate 
privată în spaţii verzi .................................................................................................. 811 

Secţiunea a 9-a. Aspecte referitoare la protecţia mediului prin raportare la 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi la normele unionale ................... 812 

 
Capitolul XVI. Efectele hotărârilor judecătoreşti pronunţate în contenciosul 
administrativ subiectiv ..................................................................................................... 817 

Secţiunea 1. Efectele hotărârilor judecătoreşti definitive prin care s-a dispus atât 
anularea actului administrativ, cât şi acordarea de despăgubiri .................................... 817 
Secţiunea a 2-a. Efectele hotărârilor judecătoreşti definitive faţă de terţul vătămat 
în urma anulării unui act administrativ cu caracter individual adresat altui subiect 
de drept .......................................................................................................................... 817 

 
T I T L U L  I I I .  Executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii 
în contenciosul administrativ, în contextul Legii nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, al altor acte normative speciale, al Convenţiei europene a 
drepturilor omului şi al jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului ........... 818 
 
Capitolul I. Preliminarii ..................................................................................................... 818 
 
Capitolul II. Titlul executoriu în materia contenciosului administrativ  
şi obligaţia publicării hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care 
s-au anulat acte administrative cu caracter normativ. Propuneri de lege 
ferenda ............................................................................................................................... 819 

Secţiunea 1. Titlul executoriu în materia contenciosului administrativ ........................... 819 
1.1. Consideraţii generale privitoare la procedura de executare a hotărârilor 
judecătoreşti în contextul modificărilor aduse noului Cod de procedură civilă 



1092 Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ 
prin Legea nr. 138/2014 cu incidenţă în materia executării hotărârilor 
judecătoreşti pronunţate de către instanţele de contencios administrativ ................. 819 
1.2. Aspecte privitoare la organul competent cu soluţionarea cererii de 
încuviinţare a executării silite în cazul hotărârilor judecătoreşti definitive 
pronunţate de către instanţa de contencios administrativ prin care au fost 
acordate daune materiale sau morale şi care nu intră sub incidenţa procedurii 
de executare reglementate de Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ ............................................................................................................... 821 
1.3. Titlul executoriu în materia contenciosului administrativ reglementat prin 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prin raportare la normele cu 
caracter execuţional reglementate prin noul Cod de procedură civilă ....................... 827 
1.4. Particularităţi privitoare la titlurile executorii din materia soluţionării 
excepţiei de nelegalitate a actelor administrative şi la procedura de executare a 
acestora după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă .......................... 833 
1.5. Propuneri de lege ferenda privind modificarea şi completarea art. 22 din 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ .................................................... 836 

 
Capitolul III. Obligaţia publicării hotărârilor judecătoreşti definitive prin care 
s-au anulat acte administrative cu caracter normativ ................................................... 841 

Secţiunea 1. Caracterul erga omnes al hotărârilor judecătoreşti definitive prin care 
au fost anulate acte administrative cu caracter normativ ............................................... 841 
Secţiunea a 2-a. Obligaţia publicării hotărârilor judecătoreşti definitive prin care au 
fost anulate acte administrative cu caracter normativ .................................................... 844 
Secţiunea a 3-a. Instanţele competente să solicite publicarea hotărârilor 
judecătoreşti definitive prin care au fost anulate acte administrative cu caracter 
normativ .......................................................................................................................... 852 
Secţiunea a 4-a. Termenul pentru publicarea hotărârilor judecătoreşti definitive 
prin care au fost anulate acte administrative cu caracter normativ ................................ 853 
Secţiunea a 5-a. Necesitatea obligativităţii publicării hotărârilor judecătoreşti 
definitive prin care s-a constatat nelegalitatea unor acte administrative pe calea 
excepţiei de nelegalitate ................................................................................................. 854 

 
Capitolul IV. Obligaţia executării hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate 
în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 ....................................... 856 

Secţiunea 1. Obligaţia executării hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materia 
contenciosului administrativ, din perspectiva Convenţiei europene a drepturilor 
omului ............................................................................................................................. 856 
Secţiunea a 2-a. Obligaţia executării hotărârilor judecătoreşti pronunţate în 
materia contenciosului administrativ consacrată prin Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ ............................................................................................ 860 
Secţiunea a 3-a. Aspecte privitoare la natura juridică a actelor de executare a 
hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate de instanţele de contencios 
administrativ în condiţiile Legii nr. 554/2004 .................................................................. 860 
Secţiunea a 4-a. Executarea hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în 
condiţiile Legii nr. 554/2004 ............................................................................................ 862 

4.1. Procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către 
instanţele de contencios administrativ în urma modificării Legii nr. 554/2004 
prin Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Codului de 
procedură civilă .......................................................................................................... 862 



Cuprins 1093 
4.2. Consideraţii privitoare la procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti 
definitive pronunţate de către instanţele de contencios administrativ, în 
contextul art. 18 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 554/2004, prin care s-au instituit în 
sarcina autorităţilor publice obligaţii de plată a despăgubirilor pentru daune 
materiale şi morale cauzate persoanelor vătămate într-un drept sau interes 
legitim printr-un act administrativ ............................................................................... 872 

 
Capitolul V. Particularităţi privitoare la procedura de executare a hotărârilor 
judecătoreşti definitive pronunţate în materia contenciosului administrativ 
fiscal şi a altor titluri executorii având ca obiect creanţe fiscale şi creanţe 
nefiscale, drept componente ale creanţelor bugetare .................................................. 880 

Secţiunea 1. Procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti definitive 
pronunţate în materia contenciosului administrativ fiscal şi altor titluri executorii 
având ca obiect creanţe fiscale şi creanţe nefiscale, drept componente ale 
creanţelor bugetare, în contextul vechiului Cod de procedură fiscală şi al noului 
Cod de procedură fiscală ............................................................................................... 880 

1.1. Hotărârile judecătoreşti pronunţate în materia contenciosului administrativ 
fiscal ........................................................................................................................... 880 
1.2. Procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în 
materia contenciosului administrativ fiscal ................................................................. 882 

1.2.1. Consideraţii privitoare la titlul executoriu în materia contenciosului 
administrativ fiscal ................................................................................................. 882 
1.2.2. Organele de executare silită care pun în aplicare hotărârile 
judecătoreşti definitive pronunţate de către instanţele de contencios 
administrativ în materia contenciosului administrativ fiscal ................................... 884 
1.2.3. Analiza procedurii de executare a hotărârilor judecătoreşti definitive 
pronunţate de către instanţele de contencios administrativ în materia 
contenciosului administrativ fiscal ......................................................................... 888 

1.2.3.1. Consideraţii generale ........................................................................... 888 
1.2.3.2. Efectele admiterii acţiunii în contencios administrativ formulate de 
către contribuabil/plătitor împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiei 
administrative şi a actului administrativ fiscal încorporat în decizia de 
soluţionare a contestaţiei administrative ........................................................... 889 
1.2.3.3. Efectele respingerii de către instanţa de contencios administrativ 
a acţiunii formulate de contribuabil împotriva deciziei de soluţionare a 
contestaţiei administrative şi, implicit, a actului administrativ fiscal 
încorporat în decizia de soluţionare a contestaţiei administrative ..................... 891 
1.2.3.4. Competenţa delegată a executorilor fiscali de a pune în executare 
titlurile executorii reprezentate de hotărârile judecătoreşti definitive 
pronunţate de către instanţele de contencios administrativ în materia 
contenciosului administrativ fiscal ..................................................................... 892 

Secţiunea a 2-a. Aspecte privitoare la procedura de executare a titlurilor de 
creanţă devenite ca efect al scadenţei titluri executorii .................................................. 895 
Secţiunea a 3-a. Procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti definitive prin 
care a fost antrenată răspunderea organelor de conducere a debitorului în 
procedura insolvenţei pentru neîndeplinirea obligaţiilor privitoare la plata 
creanţelor fiscale şi a altor venituri bugetare (creanţe nefiscale) ................................... 896 
Secţiunea a 4-a. Suspendarea executării silite în materia contenciosului 
administrativ fiscal .......................................................................................................... 900 

 



1094 Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ 
Capitolul VI. Particularităţi privitoare la procedura de executare  
a titlurilor executorii emise în materia acordării ajutorului de stat ............................. 905 
 
Capitolul VII. Procedura de executare a obligaţiilor de plată ale instituţiilor 
publice, stabilite prin titluri executorii, potrivit O.G. nr. 22/2002 ................................. 909 
 
Capitolul VIII. Procedura de executare a obligaţiilor de plată a unităţilor 
administrativ-teritoriale, subdiviziunilor acestora şi a instituţiilor publice de 
subordonare locală, reglementată prin O.U.G. nr. 46/2013 .......................................... 914 
 
Capitolul IX. Executarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către 
instanţele speciale de contencios administrativ pe calea recursului paralel 
vizând legalitatea unor acte administrative sau refuzul emiterii acestora de 
către unele autorităţi publice cu atribuţii în materia fondului funciar şi în 
materia imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-2 decembrie 1989 ...... 918 

Secţiunea 1. Hotărârile judecătoreşti care vizează obligaţia autorităţilor cu atribuţii 
în materia fondului funciar să emită titlul de proprietate sau, după caz, ordinul 
prefectului, precum şi punerea în posesie a persoanelor cărora li s-a recunoscut 
dreptul de proprietate asupra terenurilor prin hotărâri judecătoreşti definitive ............... 918 
Secţiunea a 2-a. Autorităţile învestite cu punerea în executare a hotărârilor 
definitive pronunţate de către instanţele judecătoreşti în litigiile din materia 
fondului funciar ............................................................................................................... 922 
Secţiunea a 3-a. Aspecte privitoare la punerea în executare a titlurilor executorii 
din materia imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 
1989, reglementate prin acte normative speciale (acte administrative şi hotărâri 
judecătoreşti definitive) ................................................................................................... 928 

3.1. Reglementarea titlurilor executorii din materia restituirii imobilelor preluate 
în mod abuziv prin acte normative speciale cu caracter reparatoriu. Consideraţii 
generale privitoare la procedura de executare a titlurilor executorii în materia 
imobilelor preluate abuziv .......................................................................................... 928 
3.2. Consideraţii privitoare la titlurile executorii reprezentate de acte 
administrative emise de către autorităţile învestite cu aplicarea actelor 
normative speciale cu caracter reparatoriu şi la procedura de executare a unor 
titluri executorii reglementate de acte normative speciale cu caracter 
reparatoriu .................................................................................................................. 931 
3.3. Procedura de executare a titlurilor executorii reprezentate de acte 
administrative şi hotărâri judecătoreşti definitive în materia restituirii imobilelor 
preluate în mod abuziv prin acte normative speciale cu caracter reparatoriu, 
prin raportare la prevederile noului Cod de procedură civilă ..................................... 932 
3.4. Procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate de 
către instanţele de contencios administrativ prin care au fost soluţionate 
contestaţiile formulate împotriva deciziilor emise de către Comisia specială de 
retrocedare ................................................................................................................. 942 
3.5. Procedura de executare a unor titluri executorii reprezentate de acte 
administrative şi hotărâri judecătoreşti definitive reglementată prin acte 
normative speciale în materia acordării de despăgubiri cetăţenilor români 
pentru bunurile proprietatea acestora preluate în baza unor acte normative 
speciale ...................................................................................................................... 944 



Cuprins 1095 
Secţiunea a 4-a. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materia 
litigiilor de fond funciar şi a executării hotărârilor definitive prin care au fost 
soluţionate litigii din materia fondului funciar .................................................................. 947 

 
Capitolul X. Procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri 
executorii în materia contenciosului contravenţional .................................................. 949 

Secţiunea 1. Consideraţii generale privitoare la titlurile executorii în materie 
contravenţională ............................................................................................................. 949 
Secţiunea a 2-a. Aspecte privind compatibilitatea normelor procedurale 
execuţionale în materia contravenţiilor reglementate prin O.G. nr. 2/2001 cu 
normele procedurale execuţionale reglementate prin Codul de procedură fiscală 
(vechi şi nou) şi Codul de procedură civilă ..................................................................... 950 
Secţiunea a 3-a. Procedura de executare de lege lata a hotărârilor judecătoreşti şi 
a altor titluri executorii în materie contravenţională ........................................................ 957 

3.1. Procedura de executare de lege lata a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri 
executorii în materie contravenţională în contextul O.G. nr. 2/2001 şi al Codului de 
procedură fiscală ......................................................................................................... 957 
3.2. Procedura de executare a sancţiunii obligării contravenientului la prestarea 
unei activităţi în folosul comunităţii ............................................................................. 962 

Secţiunea a 4-a. Prescripţia aplicării şi executării sancţiunii contravenţionale .............. 966 
4.1. Prescripţia aplicării şi executării sancţiunii contravenţionale în contextul 
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi al unor acte 
normative speciale ..................................................................................................... 966 
4.2. Aspecte privitoare la procedura de executare a proceselor-verbale 
devenite titluri executorii prin care au fost constatate şi aplicate sancţiunile 
contravenţionale în domeniul construcţiilor ................................................................ 973 

Secţiunea a 5-a. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în materia 
executării hotărârilor date de instanţele internaţionale şi a altor titluri executorii în 
materia contenciosului contravenţional .......................................................................... 976 

 
Capitolul XI. Executarea hotărârilor judecătoreşti definitive prin care au fost 
soluţionate litigii derivate din acte administrative adoptate/emise în materia 
amenajării teritoriului şi a urbanismului. Jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului în materia executării hotărârilor judecătoreşti definitive 
vizând litigii din materia amenajării teritoriului şi a urbanismului .............................. 978 
 
Capitolul XII. Procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de 
către instanţele de contencios administrativ în materia aprobării tacite. 
Propuneri de lege ferenda ............................................................................................... 985 
 
Capitolul XIII. Instanţa de executare şi căile de atac care pot fi exercitate 
împotriva hotărârilor pronunţate de către instanţa de executare ................................ 989 

Secţiunea 1. Instanţele învestite cu soluţionarea litigiilor de contencios 
administrativ în faza de executare a acestora ................................................................ 989 
Secţiunea a 2-a. Căi de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de 
către instanţa de executare, prin raportarea dispoziţiilor Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ la dispoziţiile normelor execuţionale reglementate de 
noul Cod de procedură civilă .......................................................................................... 994 



1096 Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ 
Secţiunea a 3-a. Aspecte privitoare la procedura de contestare a titlurilor 
executorii din materia contenciosului administrativ, altele decât hotărârile 
judecătoreşti definitive pronunţate de către instanţele de contencios administrativ .... 1001 
Secţiunea a 4-a. Aspecte privitoare la soluţionarea contestaţiei la executare în 
materia actelor administrative fiscale, în contextul vechiului Cod de procedură 
fiscală şi al noului Cod de procedură fiscală. Posibilitatea formulării unei 
contestaţii la executare împotriva hotărârilor definitive pronunţate de către 
instanţele de executare în materia contenciosului administrativ fiscal ......................... 1002 

4.1. Consideraţii generale ........................................................................................ 1002 
4.2. Contestaţia la executare în cazul contenciosului fiscal de drept comun .......... 1003 
4.3. Aspecte privitoare la contestaţia la executare împotriva hotărârilor 
judecătoreşti pronunţate de către instanţa de executare în materia 
contenciosului administrativ fiscal ............................................................................ 1005 

 
Capitolul XIV. Acţiunea în regres reglementată de Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ exercitată împotriva persoanelor care se fac 
vinovate de neexecutarea în termen a hotărârilor judecătoreşti definitive 
pronunţate de instanţele de contencios administrativ prin care s-au instituit 
anumite obligaţii de a face în sarcina autorităţilor publice căzute în pretenţii ........ 1008 
 
Capitolul XV. Aspecte privind răspunderea patrimonială a statului şi a 
magistraţilor pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare ..................................... 1011 

Secţiunea 1. Consideraţii privitoare la răspunderea patrimonială a statului pentru 
prejudiciile cauzate prin erori judiciare ......................................................................... 1011 
Secţiunea a 2-a. Forme ale răspunderii magistraţilor pentru erori judiciare ................ 1013 
Secţiunea a 3-a. Natura juridică a raportului de muncă al magistraţilor ...................... 1015 
Secţiunea a 4-a. Natura juridică a răspunderii statului şi a magistraţilor pentru 
prejudiciile cauzate prin erori judiciare ......................................................................... 1017 
Secţiunea a 5-a. Condiţiile exercitării acţiunii în răspundere patrimonială a statului 
pentru erori judiciare săvârşite în litigii de competenţa instanţelor civile şi în litigii 
de competenţa instanţelor penale. Instanţele competente cu soluţionarea 
acţiunilor în răspundere pentru prejudicii cauzate prin erori judiciare în materie 
penală şi în materie civilă ............................................................................................. 1020 

5.1. Condiţiile exercitării acţiunii în răspundere patrimonială a statului pentru erori 
judiciare săvârşite în litigii de competenţa instanţelor penale. Instanţele competente 
cu soluţionarea acţiunilor în răspundere pentru prejudicii cauzate prin erori judiciare 
în materie penală ....................................................................................................... 1020 
5.2. Condiţiile exercitării acţiunii în răspundere patrimonială a statului pentru 
erori judiciare săvârşite în litigii de competenţa instanţelor civile ............................ 1022 
5.3. Aspecte privitoare la determinarea competenţelor instanţelor judecătoreşti 
care soluţionează în fond litigii având ca obiect repararea prejudiciilor cauzate 
prin erori judiciare în materie civilă şi la căile de atac care pot fi exercitate 
împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în primă instanţă .............................. 1026 

Secţiunea a 6-a. Procedura de exercitare a acţiunii în răspundere patrimonială a 
statului şi a acţiunii în regres formulate de stat împotriva magistraţilor. Practică 
judiciară în materie ....................................................................................................... 1028 

 
Capitolul XVI. Concluzii. Propuneri de lege ferenda ................................................... 1034 

Secţiunea 1. Aprecieri concluzive generale privitoare la reglementarea 
contenciosului administrativ în contextul constituţional şi legal actual ......................... 1034 



Cuprins 1097 
Secţiunea a 2-a. Aprecieri concluzive şi propuneri de lege ferenda în materia 
determinării competenţelor instanţelor de contencios administrativ după intrarea în 
vigoare a noului Cod de procedură civilă ..................................................................... 1035 
Secţiunea a 3-a. Aprecieri concluzive şi propuneri de lege ferenda în privinţa 
instituţiei Avocatul Poporului ........................................................................................ 1037 
Secţiunea a 4-a. Concluzii şi propuneri de lege ferenda în materia contenciosului 
administrativ fiscal ........................................................................................................ 1038 
Secţiunea a 5-a. Concluzii privitoare la actele emise de către Preşedintele 
României în exercitarea prerogativelor sale constituţionale şi legale. Propuneri de 
lege ferenda .................................................................................................................. 1040 
Secţiunea a 6-a. Consideraţii concluzive privitoare la acţiunea în contencios 
administrativ în despăgubiri exercitată în cazul ordonanţelor sau dispoziţiilor din 
ordonanţe constatate ca fiind neconstituţionale. Propuneri de lege ferenda ............... 1041 
Secţiunea a 7-a. Concluzii privitoare la contractele administrative reglementate de 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi alte acte normative speciale, 
precum şi natura juridică a răspunderii în materia contenciosului administrativ. 
Propuneri de lege ferenda ............................................................................................ 1042 
Secţiunea a 8-a. Concluzii şi propuneri de lege ferenda privitoare la controlul de 
tutelă exercitat de către prefect şi la acţiunea în contencios administrativ 
exercitată de către prefect ............................................................................................ 1042 
Secţiunea a 9-a. Concluzii privitoare la procedura de executare a hotărârilor 
judecătoreşti pronunţate de către instanţele de contencios administrativ după 
intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă şi a modificărilor aduse 
acestuia. Propuneri de lege ferenda ............................................................................ 1044 
Secţiunea a 10-a. Propuneri privind modificarea şi completarea proiectului 
Codului de procedură administrativă al României ........................................................ 1045 
Secţiunea a 11-a. Propuneri de lege ferenda privitoare la obiectul acţiunii judiciare 
în cazul în care acţiunea în contencios administrativ poate fi exercitată doar după 
formularea plângerii administrative prealabile .............................................................. 1053 
Secţiunea a 12-a. Concluzii şi propuneri de lege ferenda în materia publicării 
hotărârilor judecătoreşti definitive prin care au fost anulate acte administrative cu 
caracter normativ .......................................................................................................... 1053 
Secţiunea a 13-a. Aprecieri concluzive şi propuneri de lege ferenda în materia 
răspunderii statului pentru prejudicii cauzate prin erori judiciare în materie civilă şi 
în materie penală .......................................................................................................... 1054 

 
Bibliografie ...................................................................................................................... 1056 




