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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,
transmisă de Secretarul General al Camerei Deputaţilor cu adresa 
nr.Plx2/02.02.2022 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 
nr.D84/02.02.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A.

In temeiul art.2 alin.] lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 
alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru unnătoarele 

considerente:
1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii căii de atac a 

recursului cu cea a apelului. Potrivit Expunerii de motive, demersul 
legislativ „vizează eliminarea limitelor de contestare a hotărârilor 

judecătoreşti în materia contenciosului administrativ doar pentru 

aspecte procedurale, specifice recursului, oferind posibilitatea 
încuviinţării unui număr relevant de probe necesare judecării eficiente 

a cauzelod\
2. Prin conţinutul său normativ, proiectul face parte din categoria 

legilor organice, fiind incidente dispoziţiile art.73 alin.(3) lit.k) din 

Constituţia României, republicată, iar în aplicarea prevederilor art.75 

alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Camera 
Deputaţilor.



3, Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
4. Referitor la soluţia legislativă a înlocuirii căii de atac a 

recursului cu cea a apelului, semnalăm că proiectul nu ţine seama de 

jurisprudenţa Curţii Constituţionale în această materie şi nici de 
jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la calea de 

atac a recursului în materia contenciosului administrativ.
Astfel, menţionăm că, prin Decizia nr.491/2008. Curtea 

Constituţională a reţinut că „este de competenţa exclusivă a 

legiuitorului instituirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa 

instanţelor judecătoreşti şi modalitatea de exercitare a căilor de atac, 
iar principiul accesului liber la Justiţie presupune posibilitatea celor 

interesaţi de a le exercita, în condiţiile stabilite prin lege, astfel încât 
accesul liber la justiţie nu presupune accesul la toate structurile 

judecătoreşti şi la toate mijloacele procedurale prin care se 
înfăptuieşte justiţia. Niciun text din Constituţie nu garantează dreptul 
la două grade de jurisdicţie. Chiar şi reglementările internaţionale în 
domeniul drepturilor omului, respectiv art.2 din Protocolul nr.7 la 

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, garantează dreptul la dublul grad de jurisdicţie exclusiv 
în materie penală, nu şi în cauzele de natură administrativă. Mai mult 
decât atât, paragraful 2 din art.2 al Protocolului nr. 7 introduce unele 
excepţii chiar în materie penală^'.

De asemenea, prin Decizia nr.549/2008, Curtea Constituţională, 
sesizată cu o excepţie de neconstituţionalitate a prevederilor art.20 din 
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, prin care autorul 
acesteia critica faptul că legea nu permite exercitarea căii de atac a 

apelului împotriva sentinţelor pronunţate de instanţele de contencios 

administrativ, a reţinut că .„prevederile constituţionale ale art.129, 
invocate în motivarea excepţiei, conţin precizarea esenţială potrivit 
căreia hotărârile instanţelor pot fî atacate, de Ministerul Public sau de

.A

părţile interesate, în condiţiile legii. In plus, art.î26 alin.(2) din Legea 

fundamentală oferă legiuitomlui dreptul de a legifera cu privire la 

acest aspect. De aici se d^^mnde concluzia că nimic nu împiedică 

edictarea unei soluţii legislevttve ca cea cuprinsă în textul de lege 

criticat. De altfel, această.^ &^Mne a legiuitorului a fost impusă de 
exigenţa soluţionării cu '^eimdtate a procesului dedus judecăţii,
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aceasta fiind una dintre caracteristicile acţiunii în contencios 

administrativ.
Curtea constată că autorul excepţiei este, în plus, nemulţumit şi 

de faptul că, în opinia sa, în recurs nu mai poate administra probele pe 

care, din varii motive, nu le-a putut valorifica în primă instanţă. Or, 
potrivit art.20 alin. (3) din Legea nr.554/2004, în cazul în care recursul 
este admis, fondul cauzei va fi examinat din nou, fie chiar de către 

instanţa de recurs, fie de către prima instanţă, după casarea cu 

trimitere sau ca urmare a constatării că prima instanţă nu a judecat 

fondul. Partea interesată va avea astfel posibilitatea de a-şi realiza o 

apărare eficientă. Pentru aceleaşi motive, nu poate fi reţinută nici 
critica referitoare la încălcarea dreptului de acces liber la justiţie’/

De asemenea, prezintă relevanţă şi cele reţinute de instanţa de 

contencios constituţional prin Decizia nr.462/2014, prin care s-a reţinut că 
fin lumina noului Cod de procedură civilă, recursul în materia 

contenciosului administrativ este esenţialmente diferit de recursul exercitat 
în această materie în vechea reglementare, care permitea, de principiu, 
examinarea cauzei sub toate aspectele pe calea recursului. Aşadar, ca 

urmare a acestei excluderi, hotărârile primei instanţe date în litigiile de 
contencios administrativ rămân a fi supuse în continuare recursuluf/

Totodată, prin Decizia nr.747/2014, Curtea Constituţională a 

reţinut că, ,,aşa cum prevede art.2 din Codul de procedură civilă, acest 
act normativ constituie procedura de drept comun în materie civilă, 
dispoziţiile acestui cod aplicându-se şi în alte materii reglementate prin 
legi speciale, în măsura în care acestea nu cuprind dispoziţii contrare. 
In materia contenciosului administrativ, prin Legea nr. 76/2012 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr.134/2010, modificându-se şi 
completându-se Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, a fost 

modificată doar parţial procedura contenciosului administrativ, tocmai 
pentru a se asigura eficienţa noilor dispoziţii procedurale, urmând ca, 
în măsura în care dispoziţiile legii speciale nu conţin anumite dispoziţii 
din Codul de procedură civilă, acestea să fie complinite cu prevederile 
codului. După adoptarea noului Cod de procedură civilă, în materia 

contenciosului administrativ este menţinut sistemul dublului grad de 

jurisdicţie, respectiv, instanţele de fond care soluţionează litigiile de 

contencios administrativ sunt, după caz, secţiile de contencios 
administrativ şi fiscal ale tribunalelor sau ale curţilor de apel, fiind 

menţinută, de asemenea, prin prevederile art.7 alin.(3) din Legea
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nr. 76/2012, după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, 
calea de atac a recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti 

pronunţate de către instanţele de fond. Ca atare, şi după intrarea în 

vigoare a noului Cod de procedură civilă, recursul împotriva hotărârii 

instanţei de fond se exercită în condiţiile prevăzute de art.20 alinfl) 

din Legea nr.554/2004, în termen de 15 zile de la comunicare, acesta 

fiind suspensiv de executare.
20. Astfel, Curtea reţine că, în materia contenciosului 

administrativ, hotărârile pronunţate în primă instanţă nu pot fi 

atacate cu apel, singura cale de atac de reformare ce poate fi 

exercitată fiind aceea a recursului Norma specială cuprinsă în art.20 

alin.(l) din Legea nr.554/2004 a rămas aplicabilă şi după intrarea în 

vigoare a noului Cod de procedură civilă, situaţie reglementată expres 

în art.7 alin.(3) din Legea nr.76/2012, potrivit căreia, în materia 

contenciosului administrativ şi fiscal, precum şi în materia azilului, nu 

este prevăzută calea de atac a apelului.
21. Prin derogare de la regimul de drept comun prevăzut în Codul 

de procedură civilă, în contenciosul administrativ, recursul este, în 

toate cazurile, suspensiv de executare, aşadar hotărârea pronunţată în 

primă instanţă, potrivit legii contenciosului administrativ, deşi nu este 

susceptibilă de apel, nu poate fi pusă în executare'/
^ A

In acelaşi sens este şi jurisprudenţa înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii - , 
care, prin Decizia nr.20 din 5 octombrie 2015, a reţinut că „/iw poate 

fi primită teza potrivit căreia, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod 

de procedură civilă, legiuitorul ar fi înţeles să se îndepărteze de la 

regula statornicită instituind, în unele situaţii, şi în materia 

contenciosului administrativ un control total devolutiv, prin 

intermediul căii de atac a apelului.
41. In realitate, doar în materie contravenţională s-a prevăzut

calea de atac devolutivă a apelului, dar aceasta se justifică prin
specificul dreptului contravenţional de a reprezenta «miculpenal»"._ ^

Totodată, prin Decizia nr,17 din 18 septembrie 2017, înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în 

interesul legii - , a stabilit că „întrucât calea de atac a apelului este 

incompatibilă cu specificul materiei contenciosului administrativ,
cauzele având ca obiect cereri de apel formulate în temeiul 

dispoziţiilor noului Cod de procedură civilă împotriva hotărârilor
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pronunţate în primă instanţă de curţile de apel ca instanţe de 
contencios administrativ, se califică şi se vor înregistra ca cereri de 

recurs'\ .

Faţă de cele reţinute de Curtea Constituţională şi de înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în 

interesul legii - şi având în vedere că actuala reglementare vizează 

soluţionarea cu celeritate a procesului dedus Judecăţii, fără a ne 
pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate, este de 

analizat dacă, prin modificările propuse, nu se aduce atingere 
dispoziţiilor art.21 alin.(3) din Constituţie, potrivit cărora ..Părţile au 

dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor tntr-un 

termen rezonabiF.

PRE^ÎI^

on
■v.

\G

Bucureşti
Nr. 169/22.02.2022
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AEVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 599/2 iul. 2004L. nr. 317/2004
Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii

(V. D.C.C, nr. 196/2013-M. Of. nr. 231/22 apr. 2013)

Notă: Denumirea Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, cuprinsă în 
actele normative în vigoare, se înlocuieşte cu cea de Şcoala Naţională de Grefieri.

M. Of. nr. 628/1 sep. 2012 
Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii

1 republicare cu 
renumerotare

O.U.G. nr. 4/2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte noimative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

M. Of. nr. 68/31 ian. 20132 modificări prin prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

3 admisă excepţie D.C.C. nr. 196/2013 
de neconst. prin

M. Of. nr. 231/22 apr. 2013
Decizia nr. 196 din 4 aprilie 2013 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (4) şi (9) din 
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

art. 55 alin. (4) şi (9)

D.C.C. nr. 196/2013 M. Of. nr. 231/22 apr. 2013
Decizia nr. 196 din 4 aprilie 2013 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (4) şi (9) din 
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

* modificări prin su.<ipendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 55 alin. (4) şi (9)(iermenul 
se împlineşte la 6 iunie 2013) după care 
operează dispoziţiile art. 147 din Constituţi

L. nr. 137/2013 M. Of. nr. 256/8 mai 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi 
pentru prorogarea termenului prevăzut ia art. III din titlul XVI 

al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi 
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

modifică art. 54 alin. (!)5 modificări prin

L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

® modificări prin aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 4/2013

«I

L, nr. 255/2013 M, Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr.. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modifrdarsa şi 
completarea unor acte normative care cupriradtdispoziţii 
procesual penale ’

^ modificări prin modifică, la î februarie 2014, art. 28 alin. 
(2). art. 29 alin. (}) şi (10). art. 42

M. Of. nr. 5^/'î.sep.-2013
Hotărâre privind suplimentarea numărului-'m'axînT'de'posturi al ia art. 66 alin. (4) 
Inspecţiei Judiciare

H.G. nr. 662/20138 modificări prin suplimentează numărul de posturi prevăzut

(



* 9 admisă excepţie D.C.C. nr. 397/2014
de neconst. prin

M. Of. nr. 529/16 iul. 2014
Decizia nr. 397 din 3 iulie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

sintagma rezoluţia de clasare este 
definitivă" din cuprinsul art. 47 alin. O) lit. 
b) este neconslituţională în ipoteza 
prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b) din lege

M. Of. nr. 8/6 ian. 2016admisă excepţie D.C.C. nr. 774/2015 
de neconst. prin

Dispoziţiile art. 52 alin. (!) sunt 
constituţionale numai în măsura în careDecizia nr. 774 din 10 noiembrie 2015 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea permit atacarea separată a hotărârii prin 
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii care se dispune suspendarea din funcţie a 

magistralului, până la soluţionarea 
definitivă a acţiunii disciplinare

M. Of. nr. 504/5 iu!. 2016
Decizia nr. 374 din 2 iunie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 54 alin. (1) teza întâi şi 
art. 57 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii

11 admisă excepţie D.C.C. nr. 374/2016 
de neconst. prin

dispoziţiile art. 54 alin. (}) teza întâi din 
Legea nr. 317/2004 sunt constituţionale în 
măsura în care persoana aleasă pentru 
ocuparea unui loc vacant îşi exercită 
calitatea de membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii pentru restul de 
mandat rămas până la expirarea 
termenului de 6 ani

M. Of. nr. 634/20 iul. 201812 admisă excepţie D.C.C. nr. 381/2018 
de neconst. prin

dispoziţiile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 
317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii sunt constituţionale doar in 
măsura în care se inteipretează că 
..recursul"prevăzut de acestea este o cale 
devolutivă de atac împotriva hotărârilor 
secţiilor Consiliului Superior al 
Magistraturii, pronunţate in materie 
disciplinară

Decizia nr. 381 din 31 mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (3) din Legea 
nr, 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi ale 
ari. 97 pct. 1 şi 4 din Codul de procedură civilă

O.U.G. nr. 77/2018 M.Of. nr. 767/5 sep. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 67 din Legea 
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

13 completat prin introduce alin. (7) şi (8) la art. 67

M.Of. nr. 777/10 sep. 2018
Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi 
ale Inspecţiei Judiciare

i'* modificări prin H.G. nr. 702/2018 suplimentează numărul de posturi prevăzut 
la art. 66 alin. (4)



15 modificări prin L. nr. 234/2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 
privind Consiliul Superior al Magistraturii

M. Of. nr. 850/8 oct. 2018 modifică ari. 5 Ut. a), ari. 7 alin. (1) şi (2). 
ari. 7 alin. (4) partea introductivă şi Ut. c)- 
e). an. 7 alin. (5) şi (6), an. 8 alin. (2) şi 
(3). an. 9 alin. (3) şi (4), art. 10 alin. (1)- 
(3), art. 11 alin. (1) Ut. a)-f). art. 14 alin. 
(l)-(3). art. 17 alin. (l)-(3) şi (5), art. 18 
alin. (2)'(4). art. 19 alin. (2) Ut. a) şi c), art. 
23 alin. (2), art. 24 alin. (1) şi (2). art. 24 
alin. (3) Ut. d) şi g). ari. 24 alin. (6), an. 29 
alin. (8) şi (10). art. 30, art. 35 Ut. a)-c) şi 
f. art. 37 Ut. b). art. 38 alin. (1), art. 40. 
an. 41. ari. 44 alin. (3) şi (6), art. 45 alin. 
(l)-(4). art. 45 alin. (5) Ut. c). an. 45 alin. 
(6) şi (7), art. 46 alin. (1) şi (6), art. 47 alin. 
(1)partea introductivă şi Ut. h). an. 47 
alin. (4)-(7), art. 49 alin. (2) .şi (7), art. 52 
alin. (1). art. 53. art. 54 alin. (1) şi (2). art. 
55 alin. (l)-(5). art. 55 alin. (9), art. 60 
alin. (3). art. 63 alin. (4), art. 65. art. 66 
alin. (2) şi (4), art. 66 alin. (6) şi (7). art. 6'/ 
alin. (1) şi (3), art. 67 alin. (5) şi (6). art. 6(? 
alin. (1) Ut. a) şi e). art. 69 alin. (4). ari. 70 
alin. (IJşi (2). an. 73 alin. (1), an. 76 alin. 
(5) şi (6). art. 77 alin. (2) şt (3) şi art. 82: 
introduce alin. (7)-(9) la art. 7, alin. (6) la 
art. 17. alin. (2_}) şi (2_2) la art. 24. alin. 
(îl) la art. 29, art. 34_1, li(. d) la art. 45 
alin. (5), art. 45_1. alin. (8) la art. 47. ari. 
48_1. ari. 49_1. alin. (1 _!)-(! _4) la art. 52, 
art. 52_1. art. 53_1. alin. (6) la art. 54. 
alin. (10) şi (11) la art. 55, art. 55_1. alin. 
(3) la art. 57. alin. (4_1) la art. 63. alin. 
(3_i) şi (4_1) la art. 67, Ut. a_î), a_2).fj) 
şi i_l) la art. 69 alin. (I). art. 74_1 şi alin. 
(3J) la art. 77:
abrogă art. 23 alin. (3) şi (4). art. 35 Ut. d),

■ art. 36 alin. (1) Ut. d)-f). art. 36 alin. (2). 
art. 44 alin. (4) .şi (5). art. 47 alin. (1) Ut. c), 
art. 47 alin. (2). art. 48, art. 49 alin. (3). 
art. 55 alin. (6)-(8), art. 66 alin. (5), art. 77 
alin. (4) şi ari. 81

16 modificări prin O.U.G. nr. 92/2018 M. Of. nr. 874/16 oct. 2018 modifică art. 28 alin. (3). art. 40 alin. (2)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor Ut. c). art. 55 alin. (1) Ut. c). art. 55 alin. 
acte normative în domeniul justiţiei (3) şi art. 55 alin. (9):

introduce alin. (3_1) la art. 44;
abrogă art. 55 alin. (4) şi (5) şi ari. 55_!

aprobată cu modificări prin L. nr. 239/2019 M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019

M. Of. nr. 137/20 feb. 2019 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri temporare 
referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional a' , .
Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor obrogă art. 40 alin. (1) Ut. m) şi o) şi art. 
şi procurorilor stagiari, precum şl pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor. Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi 
Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior a! Magistraturii

17 modificări prin O.U.G. nr. 7/2019 modifică art. 49 alin. (1) si art. 51 alin. (1)
şi (3);
introduce alin. (7) la art. 38. Ut. g) la art. 
41 alin. (1) şi alin. (3) la art. 41:

45 alin. (8)



M. Of. nr. 185/7 mar. 2019O.U.G. nr. 12/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul justiţiei

modifică art. 45 alin. (5)modificări prin



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1154/7 dec. 2004L. nr. 554/2004
Legea contenciosului administrativ

Notă: Ori de câte ori într-o lege specială anterioară prezentei legi se face trimitere la Legea contenciosului administrativ nr. (v, 
D.C.C. nr. 660/2007 - M. Of. nr. 525 din 2 aug. 2007 (art, 9); Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 3046/2011 - M, Of. nr. 721/13 oct. 
2011; Decizia C.C. nr. 1039/2012 - M. Of. nr. 61/29 ian. 2013 (art. 21 alin. (2) teza întâi, în măsura în care se interpretează în 
sensul că nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de recurs, cu încălcarea 
principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei): Decizia I.C.C.J. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 
458/25 iun. 2015; Decizia I.C.C.J. nr. 11/2015-M. Of. nr. 501/8 iul. 2015 (art. 2 alin. (1)lit. c)): Decizia I.C.C.J. nr. 13/2015-M. 
Of. nr. 690/11 sep. 2015 (art. 2 alin. (1) lit. f) şi art. 10)

promulgată prin D. nr. 1033/2004 M. Of. nr. 1154/7 dec. 20041

Decret pentru promulgarea Legii contenciosului administrativ

2 modificări prin O.U.G. nr. 190/2005 M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005 modifică art. 1 alin. (9)
Ordonanţă de urgenţă pentru realizarea unor măsuri necesare 
în procesul de integrare europeană 

aprobată cu modificări şi L. nr. 332/2006 
completări prin

M. Of. nr. 629/20 iul. 2006

3 admisă excepţie D.C.C. nr. 189/2006 
de neconst. prin

M. Of. nr. 307/5 apr. 2006
Decizia nr. 189 din 2 martie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalilate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

art. 20 a/in. (I)

^ modificări prin D.C.C. nr. 189/2006 M. Of. nr. 307/5 apr. 2006
Decizia nr. 189 din 2 martie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

su.spendă pentni o perioadă de 45 zile 
dispozi(iile ari. 20 alin. (1) (termenul se 
împlineşte Ia 20 mai 2006. după care 
operează prevederile art. 147 alin. (}) din 
Constituţie)

5 admisă excepţie D.C.C. nr. 647/2006 
de neconst. prin

M. Of. nr. 921/14 nov. 2006 art.4 alin. (3)
Decizia nr. 647 din 5 octombrie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea 
contenciosului administrativ nr! 554/2004

6 modificări prin D.C.C. nr. 647/2006 M. Of. nr. 921/14 nov. 2006 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile ari.4 alin. (3) (termenul se 
împlineşte la 29 decembrie 2006, după care 
operează prevederile art.147 alin.(I) din 
Constituţie)

Decizia nr. 647 din 5 octombrie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

7 admisă excepţie D.C.C. nr. 65/2007 
de neconst. prin

M. Of. nr. 107/13 feb. 2007 
Decizia nr. 65 din 25 ianuarie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

art.l alin. (9) teza întâi

i 1
! *

M.Of. nr. 107/1l3ffebî 2007

Decizia nr. 65 din 25 ianuarie 2007 referitoaneilaţexcepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (9j)rt^auntâi din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004'-

8 modificări prin D.C.C. nr. 65/2007 suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 1 alin. (9) teza întâi 
(termenul se împlineşte la 29 martie 2007 
după care operează prevederile art. 147 
alin. (l) din Constituţie)r

i



* 9 modificări prin L. nr. 262/2007 M. Of. nr. 510/30 iul. 2007
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004

modifică an. 1 denumirea marginală, art. I 
alin. {3)-(9). ari. 2 alin. (]). art. 3 alin. (1). 
an. 4 alin. (})-(3). ari. 6 alin. (2)-(4). art. 7 
alin. (}). (5) şi (6). ari. 8 alin. (]). (2) şi (3). 
art. 9 alin. (3) şi (4). art. 10 alin. (1) şi (2). 
ari. 11 alin. (J) şi (2), ari. 12. art. 13 alin. 
(I) şi (3). an. 14. art. 15 alin. (1) şi (2). art. 
16 alin. (1). ari. 17 alin. (3). art. 18 alin.
(1). (2) şi (5). an. 20 alin. (1) şi (3). an. 21. 
art. 22. an. 23. ari. 24. art. 25 alin. (3). art. 
26. ari. 28:
introduce alin. (1_1) la art. 7. alin. (1_1) şi 
{I_2) la art. S, alin. (5) la art. 9. alin. (2_1) 
la ari. 11. alin. (4) la art. 15. art. 16_l, 
alin. (6) la art. 18. alin. (2_1) la art. 19

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 660/2007 
de neconst. prin

M.Of. nr. 525/2 aug. 2007
Decizia nr, 660 din 4 iulie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 9 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

11 modificări prin D.C.C. nr. 660/2007 M. Of. nr. 525/2 aug. 2007
Decizia nr. 660 din 4 iulie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 9 (termenul se împlineşte la 
15 sept.2007) după care operează 
prevederile art.147 alin.(]) din Constituţie

12 admisă excepţie D.C.C. nr. 797/2007 
de neconst. prin

M. Of. nr. 707/19 oct. 2007
Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

art. 7 alin. (7)

13 modificări prin M.Of. nr. 707/19 oct. 2007D.C.C. nr. 797/2007 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007 referitoare la excepţia dispoziţiile art. 7 alin. (7) (termenul se

împlineşte la 2 decembrie 2007) după care 
operează prevederile art.147 alin.(l) din 
Constituţie

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

14 rectificare M. Of. nr. 751/6 nov. 2007
RECTIFICARE

15 modificări prin M.Of. nr. 294/15 apr. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul justiţiei

L. nr. 97/2008 modifică art. 10 alin. (1)

16 modificări prin M. Of. nr. 375/16 mai 2008L. nr. 100/2008
Lege pentnj modificarea alin, (1) al art. 9 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

modifică art. 9 alin. (1)

17 modificări prin M.Of. nr. 714/26 oct. 2010 modifică art. 4 alin. (!)L. nr. 202/2010 
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor

(V. Decizia I.C.C.J, nr, 12/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 (art. XXIV alin. (1)-{3); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 
(art. XVII alin. (2) - M. Of. nr. 313/30Jrtai 20,13)



' 18 modificări prin D.C.C. nr. 1609/2010
Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 referitoare la excepţia 
de neconstituţionaiitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

M.Of. nr. 70/27 ian. 2011 suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 21 alin. (2) teza a doua 
(termenul se împlineşte la data de 13 
martie 2011) după care operează 
dispoziţiile art 147 alin. (î) din Constituţie

19 admisă excepţie D.C.C. nr. 1609/2010 
de neconst. prin

M.Of. nr. 70/27 ian. 2011
Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 referitoare la excepţia 
de neconstituţionaiitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

art. 21 alin. (2) teza a doua

20 admisă excepţie D.C.C. nr. 302/2011 
de neconst. prin

M. Of. nr. 316/9 mai 2011
Decizia nr, 302 din 1 martie 2011 referitoare la excepţia de 
neconstituţionaiitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f). 
art. 20 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 5 alin. (3) 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

art. 5 alin. (3)

21 modificări prin D.C.C. nr. 302/2011 M.Of. nr. 316/9 mai 2011 suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 5 alin. (3) (termenul se 
împlineşte la 22 iunie 2011) după care 
operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie

Decizia nr. 302 din 1 martie 2011 referitoare la excepţia de 
neconstituţionaiitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), 
art. 20 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 5 alin. (3) 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

22 modificări prin M. Of. nr. 916/22 dec. 2011L. nr. 299/2011
Lege pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

abrogă art. 21 alin. (2)

(v. D.C.C. nr. 1039/2012 - M. Of. nr. 61/29 ian. 2013)

23 modificări prin L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

modifică, la 1 septembrie 2012, art. 4. art. 
10 alin. (1). art. 20 alin. (3). art. 22, ari. 24 
alin. (2). art. 28 alin. (I); 
introduce alin. (1_1) la art. 10. alin. (2_1) 
la art. 24;
abrogă art. 21 alin. (1)

24 modificări prin M.Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr, 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr, 206/2012

O.U.G, nr. 44/2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010până la 1 februarie 2013

M.Of. nr. 762/13 nov. 2012

25 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

abrogă, la dala de 1 februarie 2014, art. 24 
alin. (3)

(v. Decizia l.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

f r



. 26 modificări prin M.Of. nr. 61/29 ian. 2013 suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile ari. 21 alin. (1) teza întâi, 
declarate neconstiluţionale în măsura în 
care .se inteipreiează în sen.siil că nu pot 
face obiectul revizuirii hotărârile definitive 
şi irevocabilepronun\ate de instanţele de 
recurs, cu încălcarea principiului 
priorităţii dreptului Uniunii Europene, 
atunci când nu evocă fondul cauzei 
(tenneniil se împlineşte la data de 15 
martie 2013), după care operează 
dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie

D.C.C. nr. 1039/2012
Decizia nr. 1039 din 5 decembrie 2012 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 
pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 21 aiin. (2) teza întâi din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

27 admisă excepţie D.C.C. nr. 1039/2012 
de neconst. prin

M. Of. nr. 61/29 ian. 2013 an. 21 alin. (2) teza întâi in măsura in care 
se interpretează în sensul că nu pot face 
obiectul revizuirii hotărârile definitive şi 
irevocabile pronunţate de instanţele de 
recurs, cu încălcarea principiului 
priorităţii dreptului Uniunii Europene, 
atunci când nu evocă fondul cauzei

Decizia nr. 1039 din 5 decembrie 2012 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 
pentru abrogarea aiin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 21 aiin. (2) teza întâi din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

28 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

29 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 4/2013

30 admisă excepţie D.C,C. nr. 459/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 712/30 sep. 2014
Decizia nr. 459 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) raportate 
la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004

dispoziţiile art. 8 alin. (I) raportate la aii.
2 alin. (I) lit. c) teza întâi .sunt 
constituţionale in măsura în care se 
interpretează în .sen.sul că decretele 
Preşedintelui privind numirea judecătorilor 
la Curtea Constituţională sunt excluse din 
sfera controlului judecătoresc sub aspectul 
verificării îndeplinirii condiţiei "înaltei 
competenţe profesionale”

31 modificări prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014 modifică art. 24, art. 25
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

32 admisă excepţie D.C.C. nr. 898/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 148/26 feb. 2016
Decizia nr. 898 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi art. 25 din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

soluţia legislativă, potrivit căreia 
încheierea prevăzută de art. 24 alin. (3) 
este ..definitivă ", este neconstituţională.



* 33 modificări prin L. nr. 212/2018 M. Of. nr. 658/30 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative

modifică ari. 2 alin. (1) lil. c). art. 5 alin.
(3) , art. 7 alin. (J). (3). (5) şi alin. (6) 
partea introductivă şi lil. b). art. 8 alin. (I) 
şi (2). ari. 10 alin. (1). (1_I) şi (3). ari. 13 
alin. (1). art. 14 alin. (2). art. 15 alin. (1) şi
(4) . art. 16 alin. (1). ari. 16_1. art. 17 alin. 
(1) şi (2). art. 20 alin. (2). ari. 21. art. 24 
alin. (3) şi (4) şi art. 25 alin. (2) şi (3); 
introduce lit. c_l) la art. 2 alin. (l) şi alin. 
(4) la ari. 10:
abrogă art. 5 alin. (4). art. 7 alin. (6) lit. c)- 
e). art. 7 alin. (7) şi art. 11 alin. (1) lit. e)

34 modificări prin O.U.G. nr. 57/2019 M. Of. nr. 555/5 iul. 2019 modifică art. 3 alin. (3)
Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ

Notă: Denumirea "secretarul unităţii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative 
în vigoare, cu denumirea "secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, 
oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, al judeţului", după caz.

35 admisă excepţie D.C.C. nr. 12/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 198/11 mar. 2020 sintagma "dala încheierii procesului-verbal 
de conciliere" din art. 11 alin. (2)Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi ale art. 11 
alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 
212/2018, precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

36 admisă excepţie D.C.C. nr. 12/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 198/11 mar. 2020
Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi ale art. 11 
alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 
212/2018, precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

dispoziţiile art. 7 alin. (6) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
în redactarea anterioară modi ficării prin 
Legea nr. 212/2018. sunt constituţionale 
numai in măsura în care nu impun 
autorităţii publice contractante 
parcurgerea procedurii prealabile

37 admisă excepţie D.C.C. nr. 12/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 198/11 mar. 2020
Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi ale art. 11 
alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 
212/2018, precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

sintagma "are semnificaţia concilierii in 
cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile 
Codului de procedură civilă fiind aplicabile 
în mod corespunzător" din cuprinsul 
dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi dispoziţiile 
art. II alin. (1) lit. e) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
în redactarea anterioară modificării prin 
Legea nr. 212/2018
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