
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA' DEPUTAŢILOR SENAT

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 21/2004 privind Sistemul 
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, numărul 361 din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi pentru modificai'ea Legii ni'. 55 din 15 mai 2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, numărul 396 din data de 15 mai 2020, cu modificările şi
completările ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I - Ordonanţa de urgenţă 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management 

al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
361 din 26 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 42, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul conţinut;

„(3) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate oricând, de orice persoană care se 

consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, atât pentru motive de 

nelegalitate, cât şi de netemeinicie.”

2. La articolul 42, după alineatul (3) se introduc 15 noi alineate, alin. (4) - (18), cu 

următorul conţinut:

„(4) Interesul persoanelor care formulează cereri prin care se solicită anularea actelor 

administrative prevăzute la alin. (1) se prezuma absolut.



' (5) Competenţa de soluţionare a cererii prin care se solicită anularea hotărârilor 

prevăzute la alin. (1) şi a cererii de suspendare a executării actelor administrative 

prevăzute la art. 42^ revine în primă instanţă secţiei de contencios administrativ şi fiscal 
a curţii de apel în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau sediul reclamantului, în 

complet de 3 judecători, iar recursul se judecă de Secţia de contencios administrativ şi 
fiscal a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în complet de 5 judecători.

(6) La soluţionarea cererii nu sunt aplicabile prevederile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

obligativitatea procedurii plângerii prealabile şi necesitatea anexării la cerere a actului 
administrativ atacat.

(7) La soluţionarea cererii, atât în primă instanţă, cât şi în recurs, nu sunt aplicabile 

dispoziţiile art. 61 şi urm., referitoare la alte persoane cai'e pot lua parte la judecată, 
dispoziţiile art. 139, privind conexitatea, precum şi dispoziţiile art. 200, respectiv ale 

art. 490 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.

(8) In ziua înregistrării cererii de chemare în judecată, judecătorul dispune prin 

rezoluţie comunicarea cererii, precum şi a înscrisurilor depuse către pârât, punându-i-se 

în vedere că are obligaţia de a depune întâmpinare şi dosarul care a stat la baza emiterii 
hotărârilor prevăzute la alin. (1) în cel mult 2 zile de la comunicarea cererii.

(9) Pârâtul are obligaţia de a depune dosarul care a stat la baza emiterii hotărârilor 

prevăzute la alin. (1) în termenul indicat la alin. (8), sub sancţiunea aplicării unei 
amenzi judiciare în cuantum de 5,000 de lei conducătorului emitentului actului 
administrativ, sancţiune ce va fi indicată în mod expres în actul de procedură al 
instanţei.

. (10) întâmpinarea şi dosarul menţionat se vor comunica reclamantului cu cel puţin 2 

zile înainte de primul tennen de judecată.

(11) Citarea şi comunicarea actelor de procedură se vor realiza cu precădere prin 

mijloace electronice, reclamantul având obligaţia de a indica în cerere adresa sa de 

corespondenţă electronică, în măsura în care deţine o astfel de adresă, cât şi adresa de 

corespondenţă a pârâtului, dacă o cunoaşte. Se prezumă că adresa de corespondenţă 

electronică a pârâtului este cea afişată pe pagina de internet a acestuia. Citarea va putea 

fi efectuată inclusiv prin notă telefonică.

(12) Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere şi se soluţionează într-un termen ce 

nu va depăşi 10 zile de la data sesizării instanţei.



^ (13) Primul termen de judecată nu poate fi stabilit mai târziu de a cincea zi de la data 

înregistrării cererii, iar termenele ulterioare vor putea fi stabilite de la o zi la alta şi 
chiar de la o oră la alta, cu condiţia de a nu depăşi termenul maxim de soluţionare a 

cererii prevăzut la ait. (12).

(14) Instanţa poate—dispune, din oficiu, administrarea "oricărei probe necesare 

soluţionării cauzei şi va analiza îndeplinirea condiţiilor legale pentru emiterea şi 
adoptarea actului administrativ atacat, inclusiv în ceea ce priveşte proporţionalitatea 

măsurilor adoptate prin care sunt afectate drepturile şi libertăţile fundamentale ale 

persoanei vătămate.

(15) Pronunţarea hotărârii judecătoreşti poate fi amânată pentru cel mult 24 de ore, iar 

redactarea, motivarea şi semnarea hotărârii judecătoreşti se face în cel mult 48 de ore de 

la pronunţare. Comunicarea hotărârii judecătoreşti se va efectua în maximum 24 de ore 

de la redactarea hotărârii.

(16) In situaţia în caz'e în cererea prin care se solicitată anularea actului administrativ 

prevăzut la alin. (1) reclamantul a formulat şi un capăt de cerere privind repararea 

pagubei ce i-a fost cauzată prin actul administrativ a cărui anulare se solicită, această 

pretenţie va fi soluţionată potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă numai în măsura în
A

care este solicitată doar administrarea probei cu înscrisuri. In caz contrar, instanţa va 

proceda la disjungerea capătului respectiv de cerere.

(17) Persoana vătămată poate introduce cererea de reparare a pagubei ce i-a fost cauzata 

şi printr-o cerere separată.

(18) Cererile prevăzute la alin. (16) şi (17) vor fi soluţionate potrivit dispoziţiilor din 

Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. După articolul 42 se introduce un nou articol, art. 42\ ce va avea următorul 
conţinut:

„Art. 42^ - (1) Hotărârea judecătorească pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu 

recurs în tenuen de 2 zile de la comunicare.

(2) în vederea soluţionării recursului, dosarul se înaintează în aceeaşi zi la înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, în format scris sau electronic. înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

comunică în aceeaşi zi recursul către intimat, cu menţiunea că are obligaţia de a depune 

întâmpinare în termen de maximum 2 zile de la comunicare. Citarea şi comunicarea



actelor de procedură se vor realiza cu precădere prin mijloace electronice, în condiţiile 

prevăzute la art. 42 alin. (11). Citarea va putea fî efectuată inclusiv prin notă telefonică.

(3) înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţă asupra cererii de recurs în tennen de
cel mult 5 zile de Ia înregistrarea acesteia, prin hotărâre judecătorească definitivă.-------

(4) Hotăi'ârea definitivă prin care se dispune anularea actului administrativ, în tot sau în 

parte, se va publica în termen de cel mult 24 de ore de la pronunţare în Monitorul 
Oficial al României.”

4. După articolul 42^ se introduce un nou articol, art. 42^ cu următorul cuprins:

„Art, 42^ - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea m. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, odată cu fonnularea cererii de chemare în 

judecată prin care se solicită anularea actelor administrative prevăzute la alin. (1), în 

cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, persoana care a 

introdus cererea poate solicita instanţei competente suspendarea executării actului 
administrativ atacat până la soluţionarea definitivă a cauzei. Judecata cererii de 

suspendare are loc în cameră de consiliu, fără citarea părţilor, în termen de maximum 3 

zile de la data înregistrării acesteia. întâmpinarea nu este obligatorie. Instanţa se va 

pronunţa asupra cererii de suspendare prin încheiere interlocutorie. încheierea va fî 
redactată, motivată şi semnată în tennen de 24 de ore de la pronunţare şi se va 

comunica părţilor în aceeaşi zi.

(2) încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată separat cu recurs în tennen de 24 de 

ore de la data comunicării ei, dosarul urmând a fi înaintat în aceeaşi zi înaltei Curţi de
A.

Casaţie şi Justiţie, în format scris sau pe cale electronică. In ziua înregistrării lui Ia
A

înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţa comunică intimatului recursul împotriva 

încheierii prin care curtea de apel competentă s-a pronunţat asupra cererii de 

suspendare. întâmpinarea nu este obligatorie. Judecata recursului are loc în camera de 

consiliu, fără citarea părţilor, in termen de 48 de ore de la de la data înaintării dosamlui
A

la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Instanţa se pronunţă prin încheiere definitivă care 

se motivează, se redactează şi se semnează în termen de 24 de ore de la pronunţare şi se 

va comunica părţilor de îndată.

(3) încheierea definitivă prin care s-a dispus suspendarea executării actului 
administrativ prevăzut la alin. (1) se publică în tennen de cel mult 24 de ore de la 

pronunţare în Monitorul Oficial al României.”



^ 5. Articolul 42^ se renumerotează şi devine art. 42^ şi se modifică şi va avea 

următorul conţinut:
3

„(3) Hotărârile Comitetului Naţional prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi atacate potrivit 
art. 42 alin. (3)-(18)j 42‘ şi 42^ din prezenta ordonanţă de urgenţă.”

6. Articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:

„(2) Actele administrative emise pe timpul sau în legătură cu situaţiile de urgenţă, cu 

excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de 

comandament cu caracter militar, pot fi atacate potrivit art. 42 alin. (3)-(18), 42^ şi 42^ 

din prezenta ordonanţă de urgenţă.”

Art. II - Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează:

Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Dispoziţiile art. 42-42^ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioai'e, sunt 
aplicabile tuturor actelor administrative emise sau adoptate în temeiul prezentei legi.”

După articolul 72 se introduce un nou articol, art. 73, care va avea 

următorul conţinut:

„Dispoziţiile art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în litigiile care au ca obiect 
anularea actelor administrative cu caracter individual sau plângerile formulate 

împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, emise în 

temeiul prezentei legi.”

1.

2.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată

Preşedintele SenatuluiPreşedintele Camerei Deputaţilor


