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Capitolul I 

Considera ii preliminare. Sfera de reglementare a Legii nr. 212/2018. 

Aplicabilitatea în timp a dispozi iilor Legii nr. 212/2018.  

Implica iile Codului administrativ aprobat prin  

Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 57/2019  

în materia solu ion rii litigiilor de contencios administrativ 

Sec iunea 1 

Considera ii preliminare. Sfera de reglementare a Legii nr. 212/2018 
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Observa ii critice pe marginea Legii nr. 212/2018 pentru modificarea i 

completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2001 i a altor acte normative

Legea contenciosului administrativ comentat  i adnotat
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ibidem,

ibidem,

Contenciosul special în materia achizi iilor publice, achizi iilor sectoriale, 
concesiunilor de lucr ri i concesiunilor de servicii în contextul noului cadru legislativ intern i unional

passim
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Sec iunea 2 

Implica iile Codului administrativ aprobat prin  

Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 57/2019  

în materia solu ion rii litigiilor de contencios administrativ 

 

Cod al justi iei administrative
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a) administra ia public  central

b) prefectul, institu ia prefectului i serviciile publice deconcentrate. 

c) administra ia public  local . 
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d) statutul func ionarilor publici i statutul juridic aplicabil personalului contractual 

din administra ia public .

 

e) r spunderea administrativ .

f) serviciile publice. 
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g) exercitarea dreptului de proprietate public  i privat  a statului i a unit ilor 

administrativ-teritoriale.

 Sec iunea 3 

Conceptualizarea legal , omnis defintio periculosa est, a no iunilor de act 

administrativ i contract administrativ prin dispozi iile Legii nr. 212/2018. 

Competen a autorit ilor i institu iilor publice de a adopta/emite  

acte administrative în contextul Codului administrativ.  

Lipsa delimit rii între no iunile de „autoritate public ” i „institu ie public ” 

prin dispozi iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 

3.1. Conceptualizarea legal , omnis defintio periculosa est, a no iunii de act 

administrativ prin dispozi iile Legii nr. 212/2018 
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3.2. Lipsa delimit rii între no iunile de „autoritate public ” i „institu ie 

public ” prin dispozi iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Contrarietatea dispozi iilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 

cu dispozi iile Codului administrativ 
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Aspecte 

controversate din jurispruden a Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie i din jurispruden a Cur ii Constitu ionale 
referitoare la delimitarea, pe de o parte, a no iunilor de „autoritate public ” i „institu ie public ” i, pe de alt  
parte, a no iunilor de „autoritate public ” i „autoritate public  asimilat ” în materia operatorilor care presteaz  
servicii de utilitate public  în baza unui contract de furnizare,
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3.3. Competen a autorit ilor i institu iilor publice de a adopta/emite acte 

administrative în contextul Codului administrativ 
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3.4. Conceptualizarea legal  a no iunii de „contract administrativ”  

prin dispozi iile Legii nr. 212/2018 

                                                            
Tratat teoretic i practic de contencios administrativ, vol. I
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Cuprins 

 
Capitolul I 

Considera ii preliminare. Sfera de reglementare a Legii nr. 212/2018. 

Aplicabilitatea în timp a dispozi iilor Legii nr. 212/2018. Implica iile  

Codului administrativ aprobat prin Ordonan a de urgen  a Guvernului  

nr. 57/2019 în materia solu ion rii litigiilor de contencios administrativ  

Sec iunea 1. Considera ii preliminare. Sfera de reglementare a Legii nr. 212/2018 .......................... 7 

Sec iunea 2. Implica iile Codului administrativ aprobat prin Ordonan a de urgen  a 
Guvernului nr. 57/2019 în materia solu ion rii litigiilor de contencios administrativ  

Sec iunea 3. Conceptualizarea legal , omnis defintio periculosa est, a no iunilor de act 
administrativ i contract administrativ prin dispozi iile Legii nr. 212/2018. Competen a 
autorit ilor i institu iilor publice de a adopta/emite acte administrative în contextul 
Codului administrativ. Lipsa delimit rii între no iunile de „autoritate public ” i 
„institu ie public ” prin dispozi iile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004  

omnis defintio periculosa est

Sec iunea 4. Aplicabilitatea în timp a dispozi iilor Legii nr. 212/2018  
 

Capitolul II 

Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 

prin Legea nr. 212/2018 în materia plângerii administrative prealabile  

Sec iunea 1. Reglementarea procedurii administrative prealabile în contextul Legii nr. 
554/2004. Necesitatea analiz rii procedurii administrative prealabile reglementate de 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin raportare la dispozi iile noului 
Cod de procedur  civil  



422 |  Oliviu Puie 

Sec iunea 2. Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004 prin Legea nr. 212/2018 în materia plângerii administrative prealabile în 
cazul în care plângerea prealabil  vizeaz  un act administrativ cu caracter individual  

Sec iunea 3. Considera ii referitoare la termenele de formulare a plângerii prealabile i la 
natura juridic  a acestor termene în contextul modific rilor aduse Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018 în materia plângerii prealabile  
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Sec iunea 4. Aspecte referitoare la plângerea prealabil  în cazul actului administrativ cu 
caracter normativ. Necesitatea modific rii, de lege ferenda, a dispozi iilor Legii 
contenciosului administrativ privitoare la formularea plângerii prealabile împotriva 
actelor administrative cu caracter normativ  

Sec iunea 5. Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004 prin Legea nr. 212/2018 în materia plângerii administrative prealabile în 
cazul în care plângerea prealabil  vizeaz  contracte administrative  

Sec iunea 6. Excep ii de la obligativitatea plângerii prealabile în urma modific rilor i 
complet rilor aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 i a Legii  
nr. 101/2016 prin Legea nr. 212/2018, precum i prin acte normative speciale  
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Sec iunea 7. Procedura administrativ  prealabil  în cazul contenciosului de plin  
jurisdic ie în materia protec iei mediului  

Sec iunea 8. Deosebiri dintre procedura prealabil  reglementat  prin acte normative 
speciale în materia restituirii imobilelor preluate în mod abuziv în România i procedura 
administrativ  prealabil  reglementat  prin Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ  

Sec iunea 9. Incompatibilitatea procedurii administrative prealabile reglementat  de 
art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu procedura medierii reglementat  de Legea nr. 
192/2006 privind medierea i organizarea profesiei de mediator  
 
Capitolul III 
Contesta ia administrativ  formulat  împotriva actelor administrative fiscale i 
structurile specializate cu solu ionarea acestor contesta ii în contextul modific rii 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur  fiscal  prin Legea nr. 212/2018  

Sec iunea 1. Contesta ia administrativ  reglementat  de Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedur  fiscal  
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Sec iunea 2. Modific ri i complet ri aduse Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedur  fiscal  prin Legea nr. 212/2018 în materia contesta iei administrative 
formulate împotriva unui act administrativ fiscal  

Sec iunea 3. Efectele formul rii contesta iei administrative împotriva actelor 
administrative fiscale i a deciziilor de solu ionare a contesta iilor administrative  

Sec iunea 4. Solu iile care pot fi pronun ate de c tre organele fiscale în urma 
solu ion rii contesta iei administrative  

Sec iunea 5. Câteva aspecte desprinse din practica judiciar  în materia contesta iei 
administrative formulate împotriva actelor administrative fiscale  

Sec iunea 6. Excep ii de la obligativitatea formul rii contesta iei administrative 
împotriva actelor administrative fiscale  
 

Capitolul IV 

Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 

prin Legea nr. 212/2018 în materia obiectului ac iunii judiciare, precum i în 

cazul unor acte administrative care nu pot face obiectul unei ac iuni la 

instan ele de contencios administrativ  

Sec iunea 1. Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ  
nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018 în cazul în care obiectul ac iunii judiciare este 
reprezentat de un act administrativ tipic, nesolu ionarea în termen a unei cereri, refuzul 
nejustificat de solu ionare a cererii, precum i refuzul de efectuare a unei opera iuni 
administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului 
legitim  
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Sec iunea 2. Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 i 
Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 212/2018 în cazul în care obiectul ac iunii judiciare 
este reprezentat de un contract administrativ  

Sec iunea 3. Modific ri aduse art. 5 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018 
privitor la procedura de contestare a actelor administrative emise pentru aplicarea 
regimului st rii de r zboi, al st rii de asediu sau al celei de urgen , al celor care privesc 
ap rarea i securitatea na ional , restabilirea ordinii publice, înl turarea consecin elor 
calamit ilor naturale, epidemiilor i epizootiilor  

Sec iunea 4. Solu ionarea litigiilor având ca obiect acte juridice emise cu înc lcarea 
dispozi iilor legale în materia conflictului de interese a func ionarilor publici, în 
contextul Codului administrativ i al actelor normative speciale  

Sec iunea 5. Obiectul ac iunii judiciare în cazul litigiilor având ca obiect stabilirea 
apartenen ei unui bun la domeniul public al statului sau al unit ilor administrativ-
teritoriale în contextul reglement rilor instituite de Codul administrativ  

Sec iunea 6. Obiectul ac iunii judiciare reprezentat de decrete emise de c tre 
pre edintele României în exercitarea atribu iilor sale constitu ionale privitoare la 
numirea a trei judec tori ai Cur ii Constitu ionale  
 

Capitolul V 

Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 

i Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 212/2018 în materia criteriilor de 

determinare i a determin rii competen ei materiale a instan elor care 

solu ioneaz  litigii de contencios administrativ  

Sec iunea 1. Reglementarea criteriilor de determinare a competen ei materiale a 
instan elor de contencios administrativ care solu ioneaz  litigii derivate din acte 
administrative i contracte administrative, în urma modific rii i complet rii Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018  

Sec iunea 2. Criteriul pozi ion rii autorit ii emitente a actului administrativ în sistemul 
autorit ilor publice în determinarea competen ei instan elor de contencios 
administrativ care solu ioneaz  litigii derivate din acte administrative. Aspecte 
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desprinse din practica judiciar  în materia solu ion rii litigiilor de contencios 
administrativ prin raportare la criteriul pozi ion rii autorit ii emitente a actului 
administrativ în sistemul autorit ilor publice  

Sec iunea 3. Excep ii de la aplicabilitatea criteriului pozi ion rii autorit ii publice 
emitente a actului în sistemul administra iei publice în determinarea competen ei 
materiale a instan elor de contencios administrativ care solu ioneaz  litigii având ca 
obiect acte administrative al c ror obiect nu este reprezentat de un impozit, o tax  sau 
alte datorii fiscale  

Sec iunea 4. Excep ii de la competen a material  a instan elor de contencios 
administrativ reglementat  de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ  
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Capitolul VI 

Controlul de tutel  administrativ  exercitat de c tre prefect i ac iunea în 

contencios administrativ exercitat  de c tre prefect în contextul Constitu iei 

revizuite, Legii nr. 554/2004 i Codului administrativ aprobat prin O.U.G.  

nr. 57/2019. Neconcordan a i necorelarea, contrar normelor de tehnic  

legislativ  instituite de Legea nr. 24/2000 a unor texte ale Codului 

administrativ, precum i neconcordan a unor texte ale Codului administrativ  

cu dispozi iile art. 123 alin. (5) din Constitu ia republicat  i art. 3 din Legea  

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ  

Sec iunea 1. Considera ii generale. Reglementare  

Sec iunea 2. Sfera actelor administrative care fac obiectul controlului de tutel  
administrativ  i al ac iunii în contencios administrativ formulat  de c tre prefect în 
contextul Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019. Neconcordan a i 
necorelarea, contrar normelor de tehnic  legislativ  instituite de Legea nr. 24/2000 a 
unor texte ale Codului administrativ, precum i neconcordan a unor texte ale Codului 
administrativ cu dispozi iile art. 123 alin. (5) din Constitu ia republicat  i art. 3 din 
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ  

Sec iunea 3. Atribu ii ale prefectului în sfera activit ii serviciilor publice deconcentrate 
în contextul Codului administrativ. Inaplicabilitatea controlului de tutel  administrativ  
exercitat de c tre prefect asupra actelor administrative adoptate/emise de c tre 
serviciile publice deconcentrate  

Sec iunea 4. Instan a competent  material i teritorial cu solu ionarea ac iunilor în 
contencios administrativ formulate de c tre prefect  

Sec iunea 5. Termenul în care poate formula prefectul ac iunea în contencios 
administrativ în contextul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 i a dispozi iilor 
Codului administrativ  

Sec iunea 6. Aspecte controversate privind posibilitatea prefectului de a exercita 
controlul de tutel  administrativ  i de a exercita ac iunea în contencios administrativ 
împotriva contractelor administrative în contextul Legii nr. 554/2004 i a Codului 
administrativ  

Sec iunea 7. Aspecte controversate referitoare la competen a prefectului de a formula 
ac iune la instan ele judec tore ti împotriva unor acte juridice emise în temeiul Legii nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989  

Sec iunea 8. Considera ii i propuneri de lege ferenda referitoare la posibilitatea 
contest rii de prefect a actelor emise de c tre autorit ile contractante în procedura de 
atribuire a contractului  
 

Capitolul VII 

Controlul de tutel  administrativ  exercitat de Agen ia Na ional  a 

Func ionarilor Publici în contextul Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004 i al Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019  
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Sec iunea 1. Reglementarea controlului de tutel  administrativ  exercitat de Agen ia 
Na ional  a Func ionarilor Publici în contextul Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004 i al Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019  

Sec iunea 2. Legitimarea procesual  activ  a Agen iei Na ionale a Func ionarilor publici 
de a formula ac iuni în contencios administrativ i sfera actelor administrative care fac 
obiectul controlului de tutel  administrativ  exercitat de c tre Agen ia Na ional  a 
Func ionarilor publici dup  adoptarea Codului administrativ  

Sec iunea 3. Instan a competent  cu solu ionarea litigiilor de contencios administrativ 
formulate de c tre Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici  

Sec iunea 4. Termenul de formulare a ac iunii în contencios administrativ de c tre 
Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici  

Sec iunea 5. Solu iile pe care le poate pronun a instan a de contencios administrativ în 
cazul ac iunilor formulate de c tre Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici  
 

Capitolul VIII 

Contencios administrativ fiscal. Competen a instan elor de contencios 

administrativ i criteriul valoric de determinare a competen ei instan elor de 

contencios administrativ care solu ioneaz  litigii din materia contenciosului 

administrativ fiscal în contextul modific rilor i complet rilor aduse Legii  

nr. 207/2015 privind Codul de procedur  fiscal  prin Legea nr. 212/2018 i a 

altor modific ri aduse Codului de procedur  fiscal  

Sec iunea 1. Determinarea competen ei instan elor de contencios administrativ în 
raport de criteriul valoric stabilit de art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 modificat 
prin Legea nr. 212/2018  

Sec iunea 2. Componentele criteriului valoric care stau la baza determin rii competen ei 
instan elor de contencios administrativ care solu ioneaz  litigii având ca obiect acte 
administrative fiscale. Câteva aspecte desprinse din practica judiciar  în materia criteriului 
valoric care st  la baza determin rii competen ei instan elor de contencios administrativ  

Sec iunea 3. Inaplicabilitatea criteriului valoric în determinarea competen ei instan elor 
de contencios administrativ care solu ioneaz  litigii având ca obiect contracte 
administrative  

Sec iunea 4. Obiectul ac iunii în contencios administrativ fiscal  
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Sec iunea 5. Instan ele competente cu solu ionarea litigiilor derivate din actele 
administrative având ca obiect sume reprezentând finan area nerambursabil  din 
partea Uniunii Europene în urma adopt rii Legii nr. 212/2018  

Sec iunea 6. Excep ii de la competen a instan elor de contencios administrativ de a 
solu iona litigii din materia contenciosului fiscal. Contenciosul fiscal de drept comun  

Sec iunea 7. Medierea în procesul fiscal – „Mediere f r  mediator”  
 

Capitolul IX 

Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 

i Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 212/2018 în materia competen ei 

teritoriale a instan elor de contencios administrativ  

Sec iunea 1. Competen a teritorial  a instan elor de contencios administrativ în urma 
modific rilor i complet rilor aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 
prin Legea nr. 212/2018  

Sec iunea 2. Competen a material  i teritorial  de solu ionare a litigiilor de contencios 
administrativ care intr  sub inciden a de reglementare a Legii nr. 101/2016 în urma 
modific rii Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 212/2018 derogatorie de la prevederile 
art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004  

Sec iunea 3. Norme speciale derogatorii de la dispozi iile art. 10 alin. (3) din Legea  
nr. 554/2004 în materia competen ei teritoriale a instan elor de contencios 
administrativ care solu ioneaz  litigii din sfera de reglementare a Legii nr. 101/2016  

Sec iunea 4. Competen a teritorial  a instan elor de contencios administrativ 
derogatorie de la prevederile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 stabilit  prin acte 
normative speciale  
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Capitolul X 

Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 

i Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 212/2018 în materia determin rii 

competen ei instan elor competente cu solu ionarea litigiilor având ca obiect 

executarea contractelor administrative. Categorii de litigii solu ionate de c tre 

instan ele de drept comun i procedura de executare a acestora  

Sec iunea 1. Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ  
nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018 în materia determin rii competen ei instan elor 
competente cu solu ionarea litigiilor având ca obiect executarea contractelor 
administrative  

Sec iunea 2. Modific ri i complet ri aduse Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 212/2018 
în materia determin rii instan elor competente cu solu ionarea litigiilor având ca obiect 
executarea contractelor administrative. Categorii de litigii solu ionate de c tre 
instan ele de drept comun având ca obiect executarea contractelor administrative care 
intr  sub sfera de inciden  a Legii nr. 101/2016 i procedura de executare a acestora  
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Sec iunea 3. Implica iile aduse de Legea nr. 212/2018 în materia solu ion rii litigiilor 
având ca obiect executarea obliga iilor de natur  fiscal  i bugetar  cuprinse într-un 
contract administrativ  

Sec iunea 4. Consecin ele solu ion rii de c tre instan ele de drept civil a litigiilor 
derivate din executarea contractelor administrative în materia protec iei i ocrotirii 
dreptului de proprietate asupra bunurilor. Aplicabilitatea art. 1 din Protocolul adi ional 
nr. 1 la Conven ia european  a drepturilor omului în materia execut rii contractelor 
administrative  

Sec iunea 5. Competen a instan elor de drept civil de a aplica teoria impreviziunii i 
riscul în cazul litigiilor având ca obiect executarea contractelor administrative  
 

Capitolul XI 

Regimul cit rii i obliga iile impuse p r ilor litigiului de contencios 

administrativ în vederea solu ion rii cauzelor în contextul modific rilor aduse 

Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018  

Sec iunea 1. Considera ii preliminare. Reglementare  

Sec iunea 2. Regimul cit rii în litigiile de contencios administrativ. Compatibilitatea 
dispozi iilor Codului de procedur  civil  cu dispozi iile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 modificat  prin Legea nr. 212/2018. Reprezentarea în 
litigiile de contencios administrativ  

Sec iunea 3. Modific ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin 
Legea nr. 212/2018 în materia preg tirii solu ion rii litigiilor de contencios 
administrativ. Obliga iile p r ilor litigiului de contencios administrativ impuse de 
instan a de judecat  în fazele preg titoare solu ion rii litigiilor  

Sec iunea 4. Compatibilitatea dispozi iilor Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004 cu dispozi iile Codului de procedur  civil  modificat i completat prin Legea 
nr. 310/2018 în materia normele de procedur  referitoare la actele de procedur , 
termenele procedurale, procedura contencioas  

Sec iunea 5. Sanc iunile instituite de lege în cazul neexecut rii de c tre autorit ile 
publice a obliga iilor privitoare la comunicarea c tre instan ele judec tore ti a 
documentelor necesare pentru solu ionarea cauzei. Calea de atac împotriva încheierii 
interlocutorii prin care se aplic  sanc iunile prev zute de art. 13 alin. (4) din Legea nr. 
554/2004  
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Capitolul XII 

Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 

prin Legea nr. 212/2018 în materia suspend rii actului administrativ  

Sec iunea 1. Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004 prin Legea nr. 212/2018 în materia suspend rii execut rii actului 
administrativ odat  cu formularea plângerii administrative prealabile  

lege ferenda

lege ferenda

Sec iunea 2. Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004 i Legii nr. 101/2016 prin Legea nr. 212/2018 în materia suspend rii 
contractului administrativ i a suspend rii execut rii contractului administrativ odat  
cu formularea ac iunii la instan a judec toreasc  competent  
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Sec iunea 3. Suspendarea execut rii actului administrativ cu caracter normativ. 
Înc lcarea principiului securit ii juridice. Propuneri de lege ferenda  

Sec iunea 4. Suspendarea execut rii actului administrativ fiscal în contextul 
modific rilor aduse Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin Legea nr. 
212/2018 în materia suspend rii execut rii actului administrativ  

Sec iunea 5. Suspendarea execut rii autoriza iilor de construire  
 

Capitolul XIII 

R spunderea autorit ilor publice i a func ionarilor publici pentru prejudicii 

cauzate prin acte administrative i contracte administrative nelegale în contextul 

modific rilor aduse art. 16 din Legea nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018, 

precum i în contextul Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019  

Sec iunea 1. R spunderea autorit ilor publice, a func ionarilor publici i a personalului 
contractual, precum i ac iunea în desp gubiri pentru prejudicii cauzate prin acte 
administrative i contracte administrative nelegale în contextul modific rilor aduse art. 
16 din Legea nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018. Corelarea dispozi iilor art. 16 din 
Legea nr. 554/2004 cu dispozi iile Codului administrativ  

Sec iunea 2. R spunderea autorit ilor publice, a func ionarilor publici i a personalului 
contractual, precum i ac iunea în desp gubiri pentru prejudicii cauzate prin acte 
administrative i contracte administrative nelegale în contextul Codului administrativ 
aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019  

Sec iunea 3. O nou  teorie privitoare la r spunderea autorit ilor publice care nu sunt 
înzestrate cu personalitate juridic  pentru prejudicii cauzate prin actelor lor 
administrative nelegale. Necesitatea reglement rii, de lege ferenda, a r spunderii 
autorit ilor publice care nu sunt înzestrate cu personalitate juridic  pentru prejudicii 
cauzate prin actelor lor administrative nelegale  

Sec iunea 4. R spunderea func ionarilor publici i a personalului contractual în cazul 
deleg rii de atribu ii în contextul Codului administrativ  
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Capitolul XIV 

Aspecte privitoare la l rgirea cadrului procesual în cadrul litigiilor de 

contencios administrativ în urma modific rilor i complet rilor aduse  

Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018  

Sec iunea 1. Interven ia for at  în litigiile de contencios administrativ în contextul 
modific rii art. 161 din Legea nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018  

Sec iunea 2. Interven ia voluntar  în litigiile de contencios administrativ. 
Compatibilitatea normelor procesuale instituite de Codul de procedur  civil  cu 
dispozi iile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ  
 

Capitolul XV 

Judecarea cererilor i regimul taxelor judiciare de timbru  

Sec iunea 1. Judecarea cererilor i regimul taxelor judiciare de timbru potrivit 
modific rilor aduse Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018  

Sec iunea 2. Excep ii de la regula „penalul ine în loc civilul” în materia solu ion rii 
litigiilor de contencios administrativ  

Sec iunea 3. Norme derogatorii de la prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 
i art. 16 din O.U.G. nr. 80/2013 în materia taxelor judiciare de timbru aplicate cererilor 

adresate instan elor de contencios administrativ  

 

Capitolul XVI 

Modific ri aduse Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin Legea  

nr. 212/2018 în materia exercit rii c ii de atac a recursului i a revizuirii împotriva 

hot rârilor pronun ate de c tre instan ele de contencios administrativ  

Sec iunea 1. Modific ri aduse Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin 
Legea nr. 212/2018 în materia exercit rii c ii de atac a recursului  

Sec iunea 2. Modific ri aduse Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin 
Legea nr. 212/2018 în materia exercit rii c ii de atac a revizuirii  
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Capitolul XVII 
Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin 
Legea nr. 212/2018 în materia procedurii de executare a hot rârilor judec tore ti 
definitive pronun ate de c tre instan ele de contencios administrativ  

Sec iunea 1. Considera ii preliminare  

Sec iunea 2. Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ  
nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018 în materia procedurii de executare a hot rârilor 
judec tore ti definitive pronun ate de c tre instan ele de contencios administrativ  

Sec iunea 3. Aplicabilitatea în timp a noilor dispozi ii instituite de Legea nr. 212/2018 în 
materia procedurii de executare a hot rârilor judec tore ti pronun ate de c tre 
instan ele de contencios administrativ  

Sec iunea 4. Procedura de executare a hot rârilor judec tore ti definitive pronun ate de c tre 
instan ele civile de drept comun având ca obiect executarea contractelor administrative  

Sec iunea 5. Modific ri i complet ri aduse Legii contenciosului administrativ  
nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018 în materia instan ei de executare  

Sec iunea 6. Ac iunea în regres reglementat  de Legea nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ exercitat  împotriva persoanelor care se fac vinovate de neexecutarea în 
termen a hot rârilor judec tore ti definitive pronun ate de instan ele de contencios 
administrativ prin care s-au instituit anumite obliga ii de a face în sarcina autorit ilor 
publice c zute în preten ii  
 
Capitolul XVIII 
Complet rii aduse Legii nr. 165/2013 privind m surile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natur  sau prin echivalent, a imobilelor preluate  
în mod abuziv în perioada regimului comunist din România, prin Legea nr. 
212/2018  

Sec iunea 1. Competen a instan elor judec tore ti care solu ioneaz  litigii având ca 
obiect legalitatea unor acte emise în aplicarea Legii nr. 165/2013, precum i litigii 
având ca obiect modalitatea de aplicare de aplicare a Legii nr. 165/2013, în contextul 
modific rilor i complet rilor aduse Legii nr. 165/2013 prin Legea nr. 212/2018  
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Sec iunea 2. Categorii de litigii care intr  sub inciden a de reglementare a dispozi iilor 
art. 35 alin. (11) din Legea nr. 165/2013 în contextul complet rii Legii nr. 165/2013 prin 
Legea nr. 212/2018  

 

Capitolul XIX 

Modific ri aduse prin Legea nr. 212/2018 Legii nr. 164/2014 privind unele 

m suri pentru accelerarea i finalizarea procesului de solu ionare a cererilor 

formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensa ii 

cet enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în 

urma aplic rii Tratatului dintre România i Bulgaria, semnat la Craiova la  

7 septembrie 1940, precum i al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de 

desp gubiri i compensa ii cet enilor români pentru bunurile proprietate a 

acestora, sechestrate, re inute sau r mase în Basarabia, Bucovina de Nord i 

inutul Her a, ca urmare a st rii de r zboi i a aplic rii Tratatului de Pace între 

România i Puterile Aliate i Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, i 

pentru modificarea unor acte normative  

Sec iunea 1. Categorii de acte administrative emise de c tre autorit ile publice învestite 
cu atribu ii în aplicarea Legii nr. 164/2014  

Sec iunea 2. Modific ri aduse Legii nr. 164/2014 prin Legea nr. 212/2018. Propuneri de 
lege ferenda  

Sec iunea 3. Categorii de litigii care intr  sub inciden a de reglementare a dispozi iilor 
art. 8 teza a doua din Legea nr. 164/2014. Practica judiciar  în materia aplic rii Legii 
nr. 164/2014  
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