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1) Actele normative cuprinse în prezenta lucrare au fost actualizate la data de 5 martie 

2020. 
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LEGEA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV  
NR. 554/20041)  

● CONSTITUŢIA ROMÂNIEI. Art. 52. Dreptul persoanei vătămate de o auto-
ritate publică. (1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de 
o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul 
legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a inte-
resului legitim, anularea actului şi repararea pagubei. (2) Condiţiile şi limitele exer-
citării acestui drept se stabilesc prin lege organică.  

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Art. 1. Subiectele de sesizare a instanţei.2) (1) Orice persoană care se consi-
deră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate 
publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei 
cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru 
anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi 
repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi 
public. 
● RIL. V. Dec. ICCJ (Complet RIL) nr. 8/2020 (infra, art. 2). 
(2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ 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. 

                                                 
1) M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004.  
Istoric: 
• L. nr. 262/2007 pentru modif. şi compl. L. contenciosului administrativ nr. 554/2004 (M. Of. 

nr. 510 din 30 iulie 2007); 
• L. nr. 100/2008 pentru modif. alin. (1) al art. 9 din L. contenciosului administrativ nr. 554/2004 

(M. Of. nr. 375 din 16 mai 2008); 
• D.C.C. nr. 1609/2010 (M. Of. nr. 70 din 27 ianuarie 2011); 
• L. nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a L. nr. 134/2010 privind Codul de procedură 

civilă (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012; în vigoare de la 15 februarie 2013); 
• L. nr. 138/2014 pt. modif. şi compl. L. nr. 134/2010 priv. NCPC, precum şi pt. modif. şi 

compl. unor acte normative conexe (M. Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014); 
• L. nr. 212/2018 pt. modif. şi compl. L. contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a 

altor acte normative (M. Of. nr. 658 din 30 iulie 2018); 
• Codul administrativ (O.U.G. nr. 57/2019 – M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019). 
2) Denumirea marginală a art. 1 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 1 

L. nr. 262/2007.  
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(3)1) Avocatul Poporului, în urma controlului realizat, potrivit legii sale organice, 
dacă apreciază că ilegalitatea actului sau refuzul autorităţii administrative de a-şi 
realiza atribuţiile legale nu poate fi înlăturat decât prin justiţie, poate sesiza instanţa 
competentă de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Petiţionarul 
dobândeşte de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. 
Dacă petiţionarul nu îşi însuşeşte acţiunea formulată de Avocatul Poporului la primul 
termen de judecată, instanţa de contencios administrativ anulează cererea. 

(4) Ministerul Public, atunci când, în urma exercitării atribuţiilor prevăzute de 
legea sa organică, apreciază că încălcările drepturilor, libertăţilor şi intereselor legiti-
me ale persoanelor se datorează existenţei unor acte administrative unilaterale 
individuale ale autorităţilor publice emise cu exces de putere, cu acordul prealabil 
al acestora, sesizează instanţa de contencios administrativ de la domiciliul per-
soanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vătămate. Petiţionarul dobândeşte 
de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. 

(5) Când Ministerul Public apreciază că prin emiterea unui act administrativ 
normativ se vătăma un interes legitim public, sesizează instanţa de contencios 
administrativ competentă de la sediul autorităţii publice emitente. 

(6) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate 
să solicite instanţei anularea acestuia, în situaţia în care actul nu mai poate fi 
revocat întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. În cazul admiterii 
acţiunii, instanţa se pronunţă, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în 
judecată, şi asupra validităţii actelor juridice încheiate în baza actului administrativ 
nelegal, precum şi asupra efectelor juridice produse de acestea. Acţiunea poate fi 
introdusă în termen de un an de la data emiterii actului. 

(7) Persoana vătămată în drepturile sau în interesele sale legitime prin ordonanţe sau 
dispoziţii din ordonanţe ale Guvernului neconstituţionale se poate adresa instanţei 
de contencios administrativ, în condiţiile prezentei legi. 

(8) Prefectul, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi orice subiect de drept 
public pot introduce acţiuni în contencios administrativ, în condiţiile prezentei legi şi 
ale legilor speciale. 

(9) La soluţionarea cererilor în contencios administrativ, reprezentantul Ministerului 
Public poate participa, în orice fază a procesului, ori de câte ori apreciază că este 
necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 
● HP. Dec. ICCJ (Complet DCD) nr. 12/2015: În condiţiile L. administraţiei publice locale  
nr. 215/2001 [v. Codul administrativ] şi ale L. nr. 554/2004, unitatea administrativ-teritorială, 
prin autoritatea sa executivă, respectiv primarul, nu are dreptul de a ataca în faţa instanţei 
de contencios administrativ hotărârile adoptate de autoritatea sa deliberativă, respectiv 
consiliul local sau, după caz, Consiliul General al Mun. Buc. (M. Of. nr. 773 din 16 octombrie 
2015). 
● DISPOZIŢII CONEXE. D.L. nr. 118/1990 priv. acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 mar. 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, rep. (M. Of. nr. 631 din 

                                                 
1) Alin. (3)-(9) ale art. 1 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 2  

L. nr. 262/2007.  
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23 septembrie 2009; cu modif. ult.): „Art. 10. (5) Împotriva deciziei [asupra cererilor pentru 
stabilirea drepturilor] persoana interesată poate face contestaţie potriv. L. contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 (...)”. 
L. nr. 21/1991 a cetăţeniei române, rep. (M. Of. nr. 576 din 13 august 2010; cu modif. ult.): 
„Art. 19. (4) Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetăţeniei 
române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la SCAF a Trib. Buc. 
Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la SCAF a CA Buc. Art. 31. (6) Ordinul de 
respingere a cererii de renunţare la cetăţenia română poate fi atacat, în termen de 15 zile 
de la data comunicării, la Trib. Buc. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu recurs la 
SCAF a CA Buc. Art. 32. (7) Ordinul poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comu-
nicării, la SCAF a trib. de la domiciliul sau, după caz, reşedinţa solicitantului. Dacă 
solicitantul nu are domiciliul sau reşedinţa în România, ordinul poate fi atacat, în acelaşi 
termen, la SCAF a Trib. Buc. Hotărârea tribunalului este definitivă. Art. 371. Litigiile privind 
actele administrative, emise sau adoptate în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, altele decât 
cele prevăzute de art. 19 alin. (4), art. 31 alin. (6) şi art. 32 alin. (7), precum şi litigiile 
privind refuzul nejustificat al emiterii acestor acte sunt de competenţa SCAF a tribunalului. 
Hotărârea pronunţată de tribunal poate fi atacată cu recurs la SCAF a CA”. 
L. nr. 50/1991 priv. autoriz. executării lucrărilor de construcţii, rep. (M. Of. nr. 933 din  
13 octombrie 2004; cu modif. ult.): „Art. 12. (1) Autorizaţiile de construire sau de desfiin-
ţare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de conten-
cios administrativ, potriv. L., ca urmare a introducerii acţiunii de către prefect, în urma 
activităţii de control a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.”. 
L. nr. 61/1993 priv. alocaţia de stat pt. copii, rep. (M. Of. nr. 767 din 14 noiembrie 2012; cu 
modif. ult.): „Art. 9. Contestaţiile formulate împotriva modului de stabilire şi de plată a 
alocaţiei de stat pentru copii se soluţionează potriv. L. contenciosului administrativ  
nr. 554/2004 (…)”. 
L. nr. 33/1994 priv. exproprierea pentru cauză de utilitate publică, rep. (M. Of. nr. 472 din 5 
iulie 2011): „Art. 20. (1) În cazul în care şi noile propuneri vor fi respinse, expropriatorul, 
precum şi proprietarii sau celelalte persoane titulare de drepturi reale asupra imobilului 
propus spre expropriere pot contesta hotărârea comisiei, constituită potriv. art. 15, la 
Curtea de apel în raza căreia se află situat imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare, 
potriv. prev. L. contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modif. şi compl. ult. (2) 
Contestaţia este scutită de taxă şi se soluţionează de urgenţă şi cu precădere”. 
L. nr. 44/1994 priv. veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vădu-
velor de război, rep. (M. Of. nr. 783 din 28 octombrie 2002; cu modif. ult.): „Art. 20. Contes-
taţiile privind modul de stabilire a calităţii de veteran de război şi de văduvă de război se 
soluţionează cf. L. contenciosului administrativ nr. 29/1990 [L. nr. 554/2004]”. 
O.G. nr. 68/1994 priv. protejarea patrimoniului cultural naţional (M. Of. nr. 247 din  
31 august 1994; cu modif. ult.): „Art. 19. (2) Proprietarii sau titularii de alte drepturi reale 
asupra monumentelor istorice sau bunurilor culturale mobile clasate pot contesta aceste 
măsuri în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Direcţiei monumentelor 
istorice, respectiv a Direcţiei muzeelor şi colecţiilor. (3) Contestaţiile se soluţionează în 
termen de 5 zile. Persoanele nemulţumite de soluţia dată în rezolvarea contestaţiei se  
pot adresa instanţelor judecătoreşti competente, potriv. L. contenciosului administrativ  
nr. 29/1990 [L. nr. 554/2004]”. 


