
Parlamentul României

SenatCamera Deputaţilor

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 554/2004 

a contenciosului administrativ

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează;

Art.I

1. La articolul 10 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 10: Instanţa competentă

(2) Apelul împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele administrativ-fiscale se 

judecă de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, iar apelul 

împotriva sentinţelor pronunţate de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale 

curţilor de apei se Judecă de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.”

2. Conţinutul art. 20 se va modifica şi va avea denumirea Apelul, cu următorul 
cuprins:

„(I) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu apel, în termen de 30 

de zile de la comunicare. Hotărârile date în apel nu sunt supuse recursului.

(2) Apelul suspendă executarea şi se .judecă de urgenţă.

(3) In cazul admiterii apelului, instanţa: de apel, schimbând sentinţa, va rejudeca 

litigiul în fond. Când hotărârea piiimev instanţe a fost pronunţată fără a se Judeca 

fondul ori dacă Judecata s-a făcut! îh; lipsa părţii care a fost nelegal citată atât la



administrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului, cauza se va trimite, o singură 

dată, la această instanţă. în cazul în care judecata în primă instanţă s-a făcut în lipsa 

părţii care a fost nelegal citată la administrarea probelor, dar a fost legal citată la 

dezbaterea fondului, instanţa de apel, anulând sentinţa, va rejudeca litigiul în fond. 

(4) Instanţa de apel poate admite atât probele propuse în faţa primei instanţe prin 

cererea de chemare în Judecată sau întâmpinare, cât şi probele care nu au fost propuse 

în faţa primei instanţe sau au fost propuse tardiv, iar în privinţa lor prima instanţă de 

fond a constatat decăderea.”

3. Alineatul (3) al art. 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Hotărârile pronunţate în condiţiile art. 24 alin.(3) sunt supuse recursului, în 

termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârile pronunţate în condiţiile art. 24 alin.(4) 

sunt supuse apelului, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârile date în apel nu 

sunt supuse recursului.”

Art.II Prevederile prezentei legi se aplică la judecarea în calea de atac a acţiunilor 

soluţionate prin hotărâri pronunţate în primă instanţă după data de 01.09.2022.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art. 76 alin (1) din Constituţia României republicată.
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