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administrativ în termen de 15 zile de la notificare. În această situaţie, procedura 
administrativă prealabilă prevăzută de art. 7 nu se mai efectuează.

Capitolul	II.	Procedura	de	soluţionare	a	cererilor 
 în contenciosul administrativ

Art. 7.	Procedura	prealabilă.	(1)[1] Înainte de a se adresa instanţei de contencios 
administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într‑un drept al său 
ori într‑un interes legitim printr‑un act administrativ individual care i se adresează 
trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă 
aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în 
tot sau în parte, a acestuia. Pentru motive temeinice, persoana vătămată, destinatar 
al actului, poate introduce plângerea prealabilă, în cazul actelor administrative 
unilaterale, şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la 
data emiterii actului.

(11)[2] În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formu‑
lată oricând.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în ipoteza în care legea specială prevede 
o procedură administrativ‑jurisdicţională, iar partea nu a optat pentru aceasta.

(3)[3] Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana vătămată 
într‑un drept al său sau într‑un interes legitim, printr‑un act administrativ cu caracter 
individual, adresat altui subiect de drept. Plângerea prealabilă, în cazul actelor 
administrative unilaterale, se va introduce în termen de 30 de zile din momentul în 
care persoana vătămată a luat cunoştinţă, pe orice cale, de conţinutul actului. Pentru 
motive temeinice, plângerea prealabilă se poate formula şi peste termenul de 30 de 
zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a luat cunoştinţă, pe orice cale, 
de conţinutul acestuia. Termenul de 6 luni prevăzut în prezentul alineat, precum şi 
cel prevăzut la alin. (1) sunt termene de prescripţie.

(4) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluţionează 
în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. g)[4]. 

(5)[5] În cazul acţiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, al celor care privesc cererile persoanelor 
vătămate prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe sau al acţiunilor îndreptate 
împotriva actelor administrative care nu mai pot fi revocate întrucât au intrat în 
circuitul civil şi au produs efecte juridice, precum şi în cazurile prevăzute la art. 2 
alin. (2) şi la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă.

(6)[6] Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte admi‑
nistrative trebuie făcută în termen de 6 luni, care va începe să curgă[7]:

[1] Alin. (1) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 212/2018.
[2] Alin. (11) al art. 7 a fost introdus prin art. I pct. 8 din Legea nr. 262/2007.
[3] Alin. (3) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 212/2018.
[4] Textul are în vedere forma art. 2 dinaintea modificării acestuia prin Legea nr. 262/2007. După 

această modificare, dispoziţiile de la lit. g) se regăsesc la actuala lit. h) a art. 2.
[5] Alin. (5) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 212/2018.
[6] Alin. (6) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 262/2007.
[7] Partea introductivă de la alin. (6) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I 

pct. 6 din Legea nr. 212/2018.

Art. 7
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a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui;
b)[1] de la data când reclamantul a cunoscut cauza anulării, dar nu mai târziu de 

un an de la încheierea contractului;
c)‑e)[2] abrogate.
(7)[3] Abrogat.

Art. 8.	Obiectul	acţiunii	 judiciare.	 (1)[4] Persoana vătămată într‑un drept 
recu noscut de lege sau într‑un interes legitim printr‑un act administrativ unilateral, 
nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun 
răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de 
contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a 
actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De 
asemenea se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se 
consideră vătămat într‑un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen 
sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de 
efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau 
protejarea dreptului sau interesului legitim. Motivele invocate în cererea de anulare 
a actului nu sunt limitate la cele invocate prin plângerea prealabilă.

(11)[5] Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat pot formula capete 
de cerere prin care invocă apărarea unui interes legitim public numai în subsidiar, 
în măsura în care vătămarea interesului legitim public decurge logic din încălcarea 
dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat.

(12) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), acţiunile întemeiate pe încălcarea 
unui interes legitim public pot avea ca obiect numai anularea actului sau obligarea 
autorităţii pârâte să emită un act sau un alt înscris, respectiv să efectueze o anumită 
operaţiune administrativă, sub sancţiunea penalităţilor de întârziere sau a amenzii, 
prevăzute la art. 24 alin. (2).

(2)[6] Instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze litigiile 
care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum 
şi orice litigii legate de încheierea contractului administrativ, inclusiv litigiile având 
ca obiect anularea unui contract administrativ. Litigiile care decurg din executarea 
contractelor administrative sunt în competenţa de soluţionare a instanţelor civile 
de drept comun.

(3)[7] La soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se are în vedere regula după 
care principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului 
public.

Constituţionalitate.	Prin Decizia nr. 459/2014 (M. Of. nr. 712 din 30 septembrie 2014), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile	art.	8	

[1] Lit. b) de la alin. (6) al art. 7 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 6 din 
Legea nr. 212/2018.

[2] Lit. c)‑e) de la alin. (6) al art. 7 au fost abrogate prin art. I pct. 7 din Legea nr. 212/2018.
[3] Alin. (7) al art. 7 a fost abrogat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 212/2018.
[4] Alin. (1) al art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 212/2018.
[5] Alin. (11) şi (12) ale art. 8 au fost introduse prin art. I pct. 11 din Legea nr. 262/2007.
[6] Alin. (2) al art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 212/2018.
[7] Alin. (3) al art. 8 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 262/2007.

Art. 8
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alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ	sunt	constituţionale	în	măsura	în	care	se	interpretează	în	sensul	că	
decretele	Preşedintelui	privind	numirea	judecătorilor	la	Curtea	Constituţională	sunt	
excluse	din	sfera	controlului	judecătoresc	sub	aspectul	verificării	îndeplinirii	condiţiei	
„înaltei competenţe profesionale”. 

Recurs în interesul legii. 1. A se vedea Decizia nr. 1/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, redată în extras infra, 
la art. 10.
2. Prin Decizia nr. 25/2017 (M. Of. nr. 194 din 2 martie 2018), Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în 
interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi a stabilit:
„În interpretarea şi aplicarea art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c) şi art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este posibilă exercitarea controlului 
de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s‑a dispus 
interdicţia de a construi sau care conţine alte limitări”.

Art. 9.	Acţiunile	împotriva	ordonanţelor	Guvernului.	(1)[1] Persoana vătămată 
într‑un drept al său ori într‑un interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe 
poate introduce acţiune la instanţa de contencios administrativ, însoţită de excepţia 
de neconstituţionalitate, în măsura în care obiectul principal nu este constatarea 
neconstituţionalităţii ordonanţei sau a dispoziţiei din ordonanţă.

(2) Instanţa de contencios administrativ, dacă apreciază că excepţia îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de art. 29 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, sesizează, prin încheiere motivată, 
Curtea Constituţională şi suspendă soluţionarea cauzei pe fond.

(3)[2] După pronunţarea Curţii Constituţionale, instanţa de contencios administrativ 
repune cauza pe rol şi dă termen, cu citarea părţilor. Dacă ordonanţa sau o dispoziţie 
a acesteia a fost declarată neconstituţională, instanţa soluţionează fondul cauzei; 
în caz contrar, acţiunea se respinge ca inadmisibilă.

(4) În situaţia în care decizia de declarare a neconstituţionalităţii este urmarea 
unei excepţii ridicate în altă cauză, acţiunea poate fi introdusă direct la instanţa de 
contencios administrativ competentă, în limitele unui termen de decădere de un 
an, calculat de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.

(5)[3] Acţiunea prevăzută de prezentul articol poate avea ca obiect acordarea 
de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanţe ale Guvernului, anularea 
actelor administrative emise în baza acestora, precum şi, după caz, obligarea unei 
autorităţi publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite 
operaţiuni administrative.

[1] Alin. (1) al art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic din Legea nr. 100/2008.
[2] Alin. (3) şi (4) ale art. 9 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din 

Legea nr. 262/2007.
[3] Alin. (5) al art. 9 a fost introdus prin art. I pct. 14 din Legea nr. 262/2007.

Art. 9
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Art. 10.	Instanţa	competentă.	(1)[1] Litigiile privind actele administrative emise 
sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc 
taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de 
până la 3.000.000 de lei se soluţionează în fond de tribunalele administrativ‑fiscale, 
iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice 
centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, 
precum şi accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de lei se soluţionează în 
fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin 
lege organică specială nu se prevede altfel.

(11)[2] Cererile privind actele administrative care au ca obiect sume reprezentând 
finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene se soluţionează potrivit 
criteriului valoric, iar cererile care au ca obiect acte administrative neevaluabile se 
soluţionează potrivit rangului autorităţii, conform prevederilor alin. (1).

(2)[3] Recursul împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele administrativ‑fiscale se 
judecă de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, iar recursul 
împotriva sentinţelor pronunţate de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale 
curţilor de apel 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.

(3)[4] Reclamantul persoană fizică sau juridică de drept privat se adresează exclusiv 
instanţei de la domiciliul sau sediul său. Reclamantul autoritate publică, instituţie 
publică sau asimilată acestora se adresează exclusiv instanţei de la domiciliul sau 
sediul pârâtului.

(4)[5] Competenţa teritorială de soluţionare a cauzei se va respecta şi atunci când 
acţiunea se introduce în numele reclamantului de orice persoană de drept public 
sau privat, indiferent de calitatea acestuia din proces.

Recurs în interesul legii. 1. A se vedea Decizia nr. 13/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, redată în extras supra, 
la art. 2.
2. Prin Decizia nr. 1/2017 (M. Of. nr. 223 din 31 martie 2017), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în interesul 
legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia şi, în interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia 
de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, raportate la art. 2 alin. (1) lit. b), c) şi 
f), art. 8 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, a stabilit:

[1] Alin. (1) al art. 10 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 212/2018.
[2] Alin. (11) al art. 10 a fost introdus prin art. 54 pct. 3 din Legea nr. 76/2012 şi este reprodus 

astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 212/2018.
[3] Alin. (2) al art. 10 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea 

nr. 262/2007.
[4] Alin. (3) al art. 10 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 212/2018.
[5] Alin. (4) al art. 10 a fost introdus prin art. I pct. 11 din Legea nr. 212/2018.

Art. 10
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„Competenţa de soluţionare în primă instanţă a litigiilor având ca obiect anularea hotărârilor 
comisiei pentru protecţia copilului de încadrare în grad şi tip de handicap a copilului cu 
dizabilităţi revine tribunalelor – secţiile de contencios administrativ/completele specializate 
în materia contenciosului administrativ”.
3.	Prin Decizia nr. 7/2018 (M. Of. nr. 495 din 15 iunie 2018), Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursul în 
interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia şi a stabilit:
„În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 94 pct. 1 lit. k), art. 95 pct. 1 şi 
art. 96 pct. 1 din Codul de procedură civilă, precum şi art. 281 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 
art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, competenţa materială de soluţionare a acţiunilor în despăgubiri 
formulate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin direcţiile generale regionale 
ale finanţelor publice, împotriva administratorului unei societăţi înregistrate în registrul 
comerţului, în situaţia în care s‑a dispus achitarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii 
prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale, cu modificările ulterioare, revine instanţei civile”.

Art. 11.	Termenul	de	introducere	a	acţiunii.	(1)[1] Cererile prin care se solicită 
anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoaşterea 
dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni 
de la:

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;
b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii;
c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data 

expirării termenului legal de soluţionare a cererii;
d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la 

comunicarea actului administrativ emis în soluţionarea favorabilă a cererii sau, după 
caz, a plângerii prealabile;

e)[2] abrogată.
(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea 

poate fi introdusă şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an 
de la data comunicării actului, data luării la cunoştinţă, data introducerii cererii sau 
data încheierii procesului‑verbal de conciliere, după caz.

(21)[3] În cazul suspendării, potrivit legii speciale, a procedurii de soluţionare a 
plângerii prealabile, termenul prevăzut la alin. (1) curge după reluarea procedurii, de 
la momentul finalizării acesteia sau de la data expirării termenului legal de soluţionare, 
după caz, dacă a expirat termenul prevăzut la alin. (2).

(3) În cazul acţiunilor formulate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public 
sau Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, termenul curge de la data când s‑a 
cunoscut existenţa actului nelegal, fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile 
alin. (2).

[1] Alin. (1) şi (2) ale art. 11 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 16 din 
Legea nr. 262/2007.

[2] Lit. e) de la alin. (1) al art. 11 a fost abrogată prin art. I pct. 12 din Legea nr. 212/2018.
[3] Alin. (21) al art. 11 a fost introdus prin art. I pct. 17 din Legea nr. 262/2007.

Art. 11
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(4) Ordonanţele sau dispoziţiile din ordonanţe care se consideră a fi neconstituţio‑
nale, precum şi actele administrative cu caracter normativ care se consideră a fi 
nelegale pot fi atacate oricând.

(5) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescripţie, iar termenul prevăzut 
la alin. (2) este termen de decădere.

Recurs în interesul legii. A se vedea Decizia nr. 22/2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
Completul competent să judece recursul în interesul legii, redată în extras infra, la art. 19.

Art. 12.[1] Documentele necesare. Reclamantul anexează la acţiune copia 
actului administrativ pe care îl atacă sau, după caz, răspunsul autorităţii publice prin 
care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale. În situaţia în care reclamantul nu 
a primit niciun răspuns la cererea sa, va depune la dosar copia cererii, certificată 
prin numărul şi data înregistrării la autoritatea publică, precum şi orice înscris care 
face dovada îndeplinirii procedurii prealabile, dacă acest demers era obligatoriu. În 
situaţia în care reclamantul introduce acţiune împotriva autorităţii care refuză să 
pună în executare actul administrativ emis în urma soluţionării favorabile a cererii 
ori a plângerii prealabile, va depune la dosar şi copia certificată după acest act.

Art. 13.	Citarea	părţilor,	relaţii.	(1)[2] La primirea cererii, instanţa dispune citarea 
părţilor. Autoritatea publică emitentă va comunica împreună cu întâmpinarea actul 
atacat împreună cu întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii lui, precum 
şi orice alte lucrări necesare pentru soluţionarea cauzei. Instanţa poate solicita 
emitentului orice alte lucrări necesare pentru soluţionarea cauzei.

(2) În situaţia în care reclamant este un terţ în sensul art. 1 alin. (2) sau când 
acţiunea este introdusă de Avocatul Poporului ori de Ministerul Public, instanţa va 
cere autorităţii publice emitente să îi comunice de urgenţă actul atacat împreună cu 
documentaţia care a stat la baza emiterii lui, precum şi orice alte lucrări necesare 
pentru soluţionarea cauzei.

(3)[3] În mod corespunzător situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), după caz, se 
procedează şi în cazul acţiunilor care au ca obiect refuzul de rezolvare a cererii 
privind un drept recunoscut de lege sau un interes legitim.

(4) Dacă autoritatea publică nu trimite în termenul stabilit de instanţă lucrările 
cerute, conducătorul acesteia va fi obligat, prin încheiere interlocutorie, să plătească 
statului, cu titlu de amendă judiciară, 10% din salariul minim brut pe economie pentru 
fiecare zi de întârziere nejustificată.

Art. 14.[4]	Suspendarea	executării	actului.	(1) În cazuri bine justificate şi pentru 
prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice 
care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să 
ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ 
unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată 

[1] Art. 12 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 18 din Legea nr. 262/2007.
[2] Alin. (1) al art. 13 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr. 212/2018.
[3] Alin. (3) al art. 13 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 19 din Legea 

nr. 262/2007.
[4] Art. 14 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 20 din Legea nr. 262/2007.
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nu introduce acţiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea 
încetează de drept şi fără nicio formalitate.

(2)[1] Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă şi cu precădere, 
cu citarea părţilor. Procedura prevăzută la art. 200 şi 201 din Codul de procedură 
civilă nu este aplicabilă. Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosarul cauzei 
cu cel puţin 3 zile înainte de termenul de judecată. Reclamantul va lua cunoştinţă de 
conţinutul întâmpinării de la dosarul cauzei. Instanţa poate acorda un nou termen 
de judecată în cazul în care reclamantul solicită amânarea pentru a lua cunoştinţă 
de conţinutul întâmpinării.

(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav 
funcţionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului 
administrativ normativ poate fi introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la 
sesizare, prevederile alin. (2) aplicându‑se în mod corespunzător.

(4) Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea 
poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este 
suspensiv de executare.

(5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi 
cel suspendat de către instanţă, acesta este suspendat de drept. În acest caz nu 
este obligatorie plângerea prealabilă.

(6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleaşi 
motive.

(7) Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei 
forme de executare, până la expirarea duratei suspendării.

Art. 15.	Solicitarea	suspendării	prin	acţiunea	principală.	(1)[2] Suspendarea 
executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele 
prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei competente pentru anularea, 
în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea 
actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă a cauzei. Cererea de 
suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau printr‑o acţiune 
separată, până la soluţionarea acţiunii în fond.

(2)[3] Dispoziţiile art. 14 alin. (2)‑(7) se aplică în mod corespunzător.
(3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea 

recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea.
(4)[4] În ipoteza admiterii acţiunii de fond, măsura suspendării, dispusă în condiţiile 

art. 14, se prelungeşte de drept până la soluţionarea definitivă a cauzei, chiar dacă 
reclamantul nu a solicitat suspendarea executării actului administrativ în temeiul 
alin. (1).

Art. 16.	Introducerea	în	cauză	a	funcţionarului.	(1)[5] Cererile în justiţie prevăzute 
de prezenta lege pot fi formulate şi personal împotriva persoanei care a contribuit la 

[1] Alin. (2) al art. 14 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 14 din Legea nr. 212/2018.
[2] Alin. (1) al art. 15 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 212/2018.
[3] Alin. (2) al art. 15 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 21 din Legea nr. 262/2007.
[4] Alin. (4) al art. 15 a fost introdus prin art. I pct. 22 din Legea nr. 262/2007 şi este reprodus 

astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 212/2018.
[5] Alin. (1) al art. 16 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 212/2018.
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