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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ (pix 2/01.02.2022)

AVIZ

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ (pix 2/01.02.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 15.02.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea

motivare:

♦ înlocuirea căii de atac a recursului cu calea de atac a apelului ar întârzia şi mai mult 

judecarea dosarelor la înalta Curte, durata de soluţionare fiind deja extrem de mare;

• înlocuirea căii de atac a recursului cu apelul ar presupune avantaje egale pentru cetăţean 

şi pentru autoritatea publică. în schimb, în practică, din perspectiva tacticii procesuale, 

autoritatea publică ar fi mai degrabă câştigată, având în vedere avantajul asupra 

probelor şi deschiderea unei căi de atac devolutive. Faţă de calea de atac devolutivă, în 

care autoritatea îşi poate pregăti apărarea reală, reclamantul nu mai are deschis ulterior 

recursul. Dacă se deschidea calea de atac a apelului, fără suprimarea recursului şi, 

eventual, cu schimbări la nivelul competenţei materiale, iniţiativa ar fi putut fi

oportună. / 4'.
Preşedinte, 

Bogdan SIMION^
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