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Abrevieri 

 

alin. alineatul 
apud citat după 
art. articolul 
C. Ap. Curtea de Apel 
C. civ. anterior Codul civil din 1864 
C. com. Codul comercial 
C. fisc. Codul fiscal în vigoare 
C. fisc. anterior Codul fiscal anterior 
C. pr. fisc. Codul de procedură fiscală în vigoare 
C. pr. fisc. anterior Codul de procedură fiscală anterior 
C. Jud. Revista „Curierul Judiciar” – serie nouă 
c. contra 
Cas. Curtea de Casaţie 
CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
CJCE Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene 
CSJ Curtea Supremă de Justiţie (1990-2003) 
dec. decizie 
Dreptul Revista „Dreptul” – serie nouă 
ed. ediţia 
Ed. Editura 
etc. et caetera („şi celelalte”) 
H.G. Hotărârea Guvernului României 
ibidem acelaşi autor, aceeaşi lucrare 
ICCJ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
idem acelaşi autor 
infra  mai jos 
lit. litera 
M. Of. Monitorul Oficial al României, Partea I 
NCC noul Cod civil 
NCPC noul Cod de procedură civilă, republicat 
nr. numărul 
O.G.  Ordonanţa Guvernului 
O.U.G.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
op. cit. opera citată 
p. pagina 
par. paragraful 
passim în diverse locuri 
pct. punctul 
pp. paginile 
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PR „Pandectele Române” – Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi 

legislaţie – serie nouă 
RDC „Revista de drept comercial” – serie nouă 
RRDJ „Revista română de jurisprudenţă” 
RRDP „Revista română de drept privat” 
s. civ. secţia civilă 
s. civ., cont. adm. fisc. secţia civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
s. com. cont. adm. secţia comercială şi de contencios administrativ 
supra mai sus 
TCE Tratatul de instituire a Comunităţii Europene 
TFUE Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
Trib. Tribunalul 
urm. următoarele 
vol. volumul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La elaborarea prezentei lucrări s-au avut în vedere legislaţia, doctrina şi 
jurisprudenţa în vigoare până la data de 10 martie 2016. 
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Cuvânt-înainte 

 
În urmă cu opt decenii, Editura Librăriei „Universala” Alcalay & Co. din Bucureşti aducea 

în lumina tiparului primul tratat de contencios administrativ român, al profesorului Constantin 
G. Rarincescu. De atunci, trecerea timpului a făcut simţită, tot mai pregnant, nevoia unei 
lucrări complete dedicate acestei materii. În pofida acestui deziderat, nimeni nu s-a 
încumetat, până acum, la un asemenea demers, cu excepţia unui cercetător contemporan de 
mare calibru: dr. Oliviu Puie. Astăzi, expertiza temeinică şi neobosita putere de muncă a 
colegului şi prietenului nostru, profesorul Oliviu Puie, oferă o lucrare unică peisajului doctrinar 
românesc, intitulată Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ, publicată în două 
volume la Editura Universul Juridic. 

Demersul ştiinţific aferent unei abordări exhaustive a contenciosului administrativ implică 
o activitate laborioasă şi o expertiză interdisciplinară complexă, aspecte care cu greu mai pot 
fi regăsite în zilele noastre în lucrările de specialitate. După cum sublinia, cu eleganţă, 
domnul profesor Dan Claudiu Dănişor „educaţia este singurul lucru care nu îţi poate fi luat. 
Poţi pierde diplomele, dar nu poţi pierde cunoaşterea. Te poţi debarasa de cunoştinţe, dar nu 
de ceea ce ai devenit datorită lor”. Tinerii jurişti care se dedică cercetării dreptului sunt din ce 
în ce mai rari. Doctrina juridică nu mai asigură, nici pe departe, statutul social sau veniturile 
din trecut. Cu toate acestea, în pofida mediului ostil, peisajul juridic românesc relevă încă 
oameni dedicaţi ştiinţei dreptului, precum profesorul Oliviu Puie.  

Apariţia Tratatului nu a fost întâmplătoare. Autorul s-a consacrat în mediul academic 
românesc cu un aport prodigios adus în doctrina juridică, prin numărul impresionant de 
articole şi volume publicate. Amintim teza de doctorat a autorului, intitulată Contenciosul 
administrativ, realizată sub direcţia ştiinţifică a eminentului profesor Ion Deleanu şi publicată 
sub egida Editurii Universul Juridic în anul 2009, urmată de alte monografii, precum: 
Executarea hotărârilor judecătoreşti în contenciosul administrativ (2007); Recursul adminis-
trativ şi jurisdicţional (2007); Executarea hotărârilor judecătoreşti în contenciosul administrativ – 
ed. a 2-a, revizuită după modificarea Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 262/2007 (2008); 
Reglementări juridice în materia amenajării teritoriului şi a urbanismului. Legislaţie, doctrină, 
jurisprudenţă (2008); Reglementări juridice în materia urbanismului. Dreptul de proprietate şi 
contenciosul administrativ în materie (2011); Parteneriatul public-privat (2011); Serviciile de 
utilitate publică (2012); Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul şi publicitatea imobiliară 
asupra terenurilor (2014); Contractele administrative în contextul noului Cod civil şi al noului 
Cod de procedură civilă (2014); Contractele civile în contextul noului Cod civil şi al noului Cod 
de procedură civilă (2014); Dreptul comerţului internaţional în contextul noului Cod civil, al 
noului Cod de procedură civilă şi al actelor europene în materie (2015). 

Ultima sa lucrare, Tratat teoretic şi practic de contencios administrativ, vol. I (2015) şi vol. II 
(2016), prin abordarea complexă şi volumul covârşitor de informaţii, reflectă expertiza şi 
puterea de muncă a unui om dedicat în totalitate doctrinei juridice. 

De altfel, opera colegului Oliviu Puie dezvăluie, în toată dimensiunea sa, o abordare 
complexă a unor domenii mai puţin cercetate ale dreptului, context în care i-a fost conferit de 
către Editura Universul Juridic din Bucureşti şi Revista română de executare silită premiul 
„Savelly Zilberstein” pentru anul 2009 pentru articolul Consideraţii privitoare la titlurile 
executorii şi procedura de executare în materia contenciosului contravenţional, publicat în 
Revista română de executare silită nr. 1/2009. 
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După cum însuşi autorul mărturiseşte, toate lucrările sale poartă amprenta perioadei în 

care s-a format ca cercetător sub îndrumarea unui simbol al doctrinei româneşti, cel care a 
fost regretatul profesor Ion Deleanu, căruia i-a şi dedicat al doilea volum al Tratatului. Relaţia 
dintre autor şi cel care i-a fost mentor a fost una specială. În urmă cu câţiva ani am avut 
privilegiul să asist la o întâlnire între cei doi, cu prilejul unui eveniment din lumea juridică care 
a avut loc în Cluj-Napoca; un interval de timp, pe parcursul căruia privirea profesorului Ion 
Deleanu a făcut vizibilă emoţia şi plăcerea revederii cu fostul său doctorand. 

Fondatorul Grupului Editorial „Universului Juridic”, domnul Nicolae Cîrstea, opina că 
„doctrina românească din ultimii 25 de ani, deşi cu mult mai vastă, nu a atins încă nivelul de 
profunzime al aceleia interbelice. Deşi incomparabile, ca număr şi ca titluri (în consecinţă şi 
ca domenii şi secţiuni ale dreptului abordate), apariţiile interbelice şi chiar cele antebelice 
(dinainte de primul război) par mai profunde şi mai penetrante. Făcând o paralelă cu această 
epocă, există perpetuu (...) un liant între aceste două lumi – lumea veche şi lumea nouă, 
acesta este profesorul Ion Deleanu”. În acest context, am adăuga că, odată cu o operă 
doctrinară de „talie interbelică”, profesorul Ion Deleanu a format un cercetător de mare 
valoare, pe profesorul Oliviu Puie, care reuşeşte să aducă în literatura juridică contemporană 
o lucrare ce „actualizează”, în trecerea timpului, primul tratat de contencios administrativ 
interbelic din anul 1936, al profesorului Rarincescu. 

Tratatul de contencios administrativ al profesorului Oliviu Puie, deşi cuprinde un număr 
impresionant de pagini, se remarcă prin modul accesibil şi sistematic de prezentare a 
informaţiilor şi prin abordarea interdisciplinară vastă a tematicii. Analiza teoretică a infor-
maţiilor este facilitată prin prezentarea pe larg a jurisprudenţei relevante în materie, precum şi 
a opiniilor exprimate în doctrina de specialitate. Strădania autorului acoperă întreg cadrul 
normativ în materie, respectiv: legile, hotărârile de Guvern, dar şi ordinele emise de adminis-
traţia centrală de specialitate. Nu în ultimul rând, fundamentarea argumentării are la bază 
jurisprudenţa naţională şi/sau jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.  

Ne aflăm astfel în faţa unui ghid comprehensiv al contenciosului administrativ, ce oferă 
informaţii temeinice, utile atât studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor care studiază 
materii legate de problematica analizată, cât şi cadrelor universitare sau practicienilor 
dreptului care doresc să-şi dezvolte cunoştinţele în desfăşurarea activităţii lor profesionale. 

Modul de abordare a lucrării ne îndreptăţeşte să afirmăm, în continuare, că volumul 
elaborat de către unul dintre cei mai prolifici autori ai doctrinei contemporane oferă o inter-
pretare cu valoare autentică a materiei, justificându-i astfel pe deplin prezenţa în biblioteca 
tuturor celor care au nevoie de informaţii legate de acest domeniu.  

În final, mărturisesc că nu am dorit să fac o analiză complexă sau o recenzie a volu-
mului, fapt care, în opinia mea, ar exceda unui „cuvânt-înainte”. Intenţia a fost doar de a pune 
în evidenţă opera şi activitatea autorului, în contextul unei lucrări care relevă o abordare 
profundă a unei instituţii până acum insuficient analizată: contenciosul administrativ. 

 
Alba Iulia, 12 decembrie 2015 
 

Conf. univ. dr. Ioan LAZĂR 
Cercetător asociat – Institutul de Cercetări Juridice 

„Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 
Avocat, Baroul Alba
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T I TLUL  I  
Contenciosul administrativ obiectiv 

C a p i t o l u l  I   

Titularii acţiunii în contencios administrativ obiectiv 

Secţiunea 1 
Persoanele fizice sau persoanele juridice de drept privat 

 
În contextul actualei Legi a contenciosului administrativ, prin care se conferă oricărei 

persoane fizice sau juridice posibilitatea de a formula o acţiune în contencios administrativ 
tinzând la anularea unui act administrativ cu caracter normativ sau individual, rezultă că poate 
avea calitate procesuală activă în litigiile de contencios administrativ obiectiv vizând anularea 
unui act administrativ cu caracter normativ sau individual orice persoană fizică sau juridică de 
drept privat, precum şi grupul de persoane fizice, fără personalitate juridică, care se consi-
deră lezat în situaţia sa juridică obiectivă creată prin lege, adică prin dreptul obiectiv, sau 
când acţiunile acestor persoane în contencios administrativ obiectiv au drept temei încălcarea 
unui interes legitim public, dar care pot avea ca obiect numai anularea actului sau obligarea 
autorităţii pârâte să emită un act sau un alt înscris, respectiv să efectueze o anumită opera-
ţiune administrativă. În cazul acţiunii în contencios administrativ obiectiv vizând doar anularea 
unui act administrativ unilateral cu caracter individual, au calitate procesuală activă persoa-
nele fizice sau persoanele juridice de drept privat care se consideră lezate prin aceste acte 
administrative. 

În literatura de specialitate1, pornindu-se de la analiza drepturilor potestative, se apreciază 
că, în cazul contenciosului administrativ obiectiv (deci numai atunci când acţiunea în conten-
cios administrativ vizează doar anularea actului administrativ unilateral normativ sau indivi-
dual, nu şi atunci când acţiunea în contencios administrativ are un caracter mixt, solicitându-se 
atât anularea actului administrativ, cât şi despăgubiri), dreptul de a acţiona în justiţie printr-o 
cerere de chemare în judecată este un drept potestativ, întrucât nu există un subiect pasiv. 

Prima facie, s-ar părea că nu există un pârât, obiectul unui astfel de contencios constituindu-l 
verificarea conformităţii cu o regulă de drept a actului administrativ unilateral, normativ sau 
individual, emitentul actului, în aparenţă, neavând relevanţă, de unde rezultă concluzia că 
subiectul pasiv corespunzător titularului dreptului potestativ exercitat ar fi judecătorul2. Într-un 
astfel de contencios, strict formal şi strict procesual, într-adevăr, nu există un pârât, dar, 
pentru rezolvarea corespunzătoare a acţiunii, instanţa nu poate face abstracţie de autorul 
actului, ea trebuind, bunăoară, să verifice capacitatea administrativă sau de drept public a 

                                                 
1 A se vedea I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I – Noul Cod de procedură civilă, ediţie revăzută, 

completată şi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 534-536. Prin drepturi potestative se înţelege 
puteri prin care titularii lor îşi pot exercita influenţa asupra unor situaţii juridice preexistente, modificându-le sau 
stingându-le ori creând noi asemenea situaţii, pe calea unei manifestări proprii şi unilaterale de voinţă (ibidem, p. 517, 
şi infra, notele 2 şi 3, p. 517). Caracteristica acestor drepturi constă în aceea că subiectului pasiv al dreptului 
potestativ – o persoană, un grup de persoane, o colectivitate – nu îi revine o obligaţie oarecare, ci el este pur şi 
simplu subordonat, constrâns să se conformeze, să se supună consecinţelor ce rezultă din această manifestare de 
voinţă, neputându-se opune sau sustrage, în niciun fel, eficacităţii juridice a declaraţiei de voinţă făcute de titularul 
dreptului potestativ (ibidem, pp. 517 şi 518, şi infra, notele 1 şi 2, p. 518). 

2 Ibidem, p. 535. 
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emitentului, respectarea condiţiilor formale şi a celor substanţiale pentru emiterea actului, 
condiţiile lui de eficacitate şi de efectivitate, precum şi orice alte exigenţe derivate din princi-
piul legalităţii, specifice situaţiei analizate1. 

Secţiunea a 2-a 
Avocatul Poporului 

 
Avocatul Poporului dobândeşte calitatea de titular al unei acţiuni în contencios obiectiv 

dacă apreciază că, prin emiterea unui act administrativ cu caracter normativ, se vatămă un 
interes legitim public. 

Secţiunea a 3-a 
Ministerul Public 

 
Ministerul Public dobândeşte calitatea de titular al unei acţiuni în contencios obiectiv 

dacă apreciază că, prin emiterea unui act administrativ cu caracter normativ, se vatămă un 
interes legitim public. 

Secţiunea a 4-a 
Autoritatea emitentă a unui act administrativ nelegal 

 
Autoritatea emitentă a unui act administrativ nelegal are calitate procesuală activă în 

litigiile de contencios administrativ obiectiv, în situaţia în care actul administrativ nu mai poate 
fi revocat, deoarece a intrat în circuitul civil. 

Secţiunea a 5-a 
Prefectul 

 
Prefectul, în baza art. 123 alin. (5) din Constituţia republicată, a art. 3 alin. (1) din Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, precum şi în baza art. 115 alin. (7) din Legea  
nr. 215/2001 a administraţiei publice republicată, poate ataca printr-o acţiune în contencios 
obiectiv actele pe care le consideră ilegale, emise de către consiliul local ori judeţean sau 
primar, atrăgând suspendarea de drept a actului atacat. 

Secţiunea a 6-a 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 

 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în contextul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 

a contenciosului administrativ, rămas nemodificat, şi al dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici, republicată, a dobândit legitimare procesuală activă, putând 
ataca în contencios administrativ actele prin care se încalcă prevederile referitoare la legis-
laţia aplicabilă funcţionarilor publici, constatate în urma activităţii proprii de control, precum şi 
refuzul unor autorităţi publice de a aplica prevederile legale în domeniul funcţiei publice şi 
funcţionarilor publici. 

                                                 
1 Ibidem, pp. 535 şi 536. 




