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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 compe
tente, 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 formulată 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.
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.
[1]
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(4) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se
soluţionează în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. g)[1].
(5)[2] 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)[3] Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte
administrative trebuie făcută în termen de 6 luni, care va începe să curgă[4]:
a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui;
b)[5] de la data când reclamantul a cunoscut cauza anulării, dar nu mai
târziu de un an de la încheierea contractului;
c)‑e)[6] Abrogate.
(7)[7] Abrogat.
SUMAR: 1. Noţiune (p. 181); 2. Caracterul obligatoriu (p. 186); 2.1. Excepţii (p. 189);
3. Termenele de exercitare (p. 196); 3.1. Termenele instituite pentru destinatarul actului
(p. 197); 3.2. Termenele instituite pentru terţul vătămat (p. 204); 3.3. Termenele instituite
pentru persoana vătămată prin emiterea unui act administrativ normativ (p. 211);
3.4. Termenele instituite în cazul contractelor administrative (p. 211); 3.4.1. Calculul
termenelor în raport de îndeplinirea procedurii concilierii (p. 212); 3.4.2. Competenţa
instanţei învestite cu judecarea cererii (p. 221); 3.4.3. Judecarea cererilor incidentale
(p. 222); 4. Aspecte de ordin procedural (p. 223); 5. Procedura medierii în litigiile
de contencios administrativ (p. 227); 6. Sancţiunea aplicabilă în cazul neîndeplinirii
procedurii (p. 229).
[1]
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.
[2]
Alin. (5) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 5 din
Legea nr. 212/2018.
[3]
Alin. (6) al art. 7 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 9 din
Legea nr. 262/2007.
[4]
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.
[5]
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.
[6]
Lit. c)‑e) de la alin. (6) al art. 7 au fost abrogate prin art. I pct. 7 din Legea
nr. 212/2018.
[7]
Alin. (7) al art. 7 a fost abrogat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 212/2018.
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COMENTARIU
1. Noţiune. Procedura prealabilă reprezintă posibilitatea pe care o
are o persoană, fizică sau juridică, de a se adresa autorităţii/instituţiei
publice sau autorităţii ierarhic superioare, în legătură cu actul administrativ
emis de către aceasta, pe care îl apreciază ca fiind producător de efecte
dăunătoare. Astfel, înainte de a se adresa instanţei de judecată, persoana
lezată într‑un drept al său prevăzut de lege ori într‑un interes legitim poate
introduce o plângere prealabilă prin care solicită fie anularea, în tot sau
în parte, fie modificarea actului emis.
Plângerea prealabilă poate fi adresată autorităţii emitente (procedura
fiind denumită „recurs administrativ graţios”) sau organului ierarhic superior
emitentului actului, dacă acesta există (procedura fiind denumită „recurs
administrativ ierarhic”).
În doctrină au fost folosiţi numeroşi termeni care au aceeaşi semnificaţie
cu cea a recursului administrativ, respectiv „procedură administrativă
prealabilă”, „plângere prealabilă”, „procedură precontencioasă”, „recurs
administrativ prealabil”, „recurs administrativ precontencios”, „procedură
premergătoare acţiunii de contencios administrativ”[1], cu menţiunea că
termenul folosit în această procedură are o cu totul altă semnificaţie
decât cea din dreptul procesual civil, unde recursul este o cale de atac
jurisdicţională. Astfel, recursul administrativ a fost definit ca exerciţiul unui
drept al particularilor de a cere administraţiunii de a anula, modifica sau
înlocui un act administrativ, care le vatămă drepturile sau interesele lor
personale, sau de a‑i cere de a adopta o anumită atitudine, de a săvârşi o
prestaţiune sau de a se abţine de la o acţiune sau operaţiune materială[2],
ca fiind calea de atac sau mijlocul procedural care creează posibilitatea
remedierii încălcărilor drepturilor subiective şi a intereselor legitime în
urma unor vătămări cauzate de către organele administraţiei de stat[3],
ca reprezentând plângerea adresată de un particular, persoană fizică sau
juridică, autorităţii administrative de la care emană actul administrativ prin
care se solicită revocarea, modificarea sau revenirea asupra acestuia[4],
ca o cale prin care particularii lezaţi în drepturile lor prin acţiunea sau
I. Deleanu, Procedura civilă, vol. I, Ed. Servo‑Sat, Arad, 1998, p. 334.
C. Rarincescu, op. cit., p. 106.
[3]
A. Iorgovan, op. cit., vol. I, 1996, p. 386.
[4]
R.N. Petrescu, op. cit., 2009, p. 395.
[1]
[2]

182

Art. 7

ii. procedura de soluţionare a cererilor

inacţiunea unei autorităţi administrative sunt obligaţi sau au facultatea
să o exercite în faţa autorităţii emitente sau a celei superioare acesteia,
înainte de a promova o acţiune de contencios administrativ[1].
În privinţa fundamentului juridic al plângerii prealabile au fost exprimate
opinii diferite şi s‑a considerat că aceasta are la bază dreptul de petiţionare
al cetăţenilor prevăzut de Constituţie[2], principiul de drept al revocării actelor
administrative[3], dar şi că aceasta constituie o dimensiune a dreptului la
bună administrare[4].
Recursul administrativ, fie cel graţios, fie cel ierarhic, poate aduce
beneficii atât persoanei vătămate, cât şi administraţiei publice. De exemplu,
în procedura prealabilă, persoana vătămată are posibilitatea să obţină
anularea actului într‑un timp relativ scurt, în comparaţie cu un litigiu în
faţa instanţei, iar, în acelaşi timp, autorităţile publice au posibilitatea de a
evita un litigiu ce presupune cheltuieli şi, eventual, acordarea unor daune
pentru emiterea nelegală a actului. Nu trebuie neglijat nici aspectul legat de
degrevarea instanţelor de contencios administrativ, mai ales, în contextul
creşterii constante a numărului de cauze şi a complexităţii acestora, dar
şi al creşterii duratei de soluţionare a acestor litigii[5].
Legea nr. 554/2004, în art. 2 alin. (1) lit. j), defineşte plângerea prealabilă
ca fiind „cererea prin care se solicită autorităţii publice emitente sau
celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ
A se vedea D.C. Dragoş, op. cit., p. 199.
C.L. Popescu, Nota (I) la decizia nr. 416/1995 a Curţii Supreme de Justiţie, secţia
contencios administrativ, în Dreptul nr. 10/1997, p. 105.
[3]
C. Rarincescu, op. cit., p. 118.
[4]
A. Iorgovan, L. Vişan, Al.S. Ciobanu, D. Pasăre, Legea contenciosului administrativ,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 169‑169. A fost menţionată Recomandarea
(2001)/9 a Comitetului de Miniştri către Statele membre al Consiliului Europei care a
statuat asupra modalităţilor alternative de reglementare a litigiilor dintre autorităţile
administrative şi persoanele private, în cadrul cărora se poate identifica şi recursul
administrativ prealabil, acestea putând fi obligatorii, în anumite cazuri, înainte de
sesizarea instanţei, iar acestea trebuie să facă obiectul unei examinări atente şi să
conducă la o decizie din partea autorităţilor competente, iar din perspectiva modului
de reexaminare a actului administrativ de către autoritatea competentă s‑a apreciat
că recursul administrativ prealabil constituie o dimensiune a bunei administrări, drept
exprimat şi în art. 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene.
[5]
Pentru o analiză a punctelor de vedere exprimate în doctrină în legătură cu
justificarea teoretico‑practică a recursului administrativ, a se vedea D.C. Dragoş,
op. cit., p. 204‑207.
[1]
[2]
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cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării
acestuia”. După cum se poate observa, în lege se dă posibilitatea exercitării
atât a recursului administrativ graţios, cât şi a recursului administrativ
ierarhic, însă acesta din urmă poate fi exercitat numai în cazul există o
autoritate sau instituţie publică superioară ierarhic[1], altfel, poate fi exercitat
numai recursul administrativ graţios[2].
[1]
În art. 85 alin. (2) C.adm. se prevede că „În relaţiile dintre consiliul local şi
primar, consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean, precum şi între autorităţile
administraţiei publice din comune, oraşe, municipii şi autorităţile administraţiei publice
de la nivel judeţean nu există raporturi de subordonare, în relaţiile dintre acestea
există raporturi de colaborare”, iar referitor la autorităţile administrative autonome, în
art. 69 din acelaşi cod se precizează că acestea sunt „autorităţi publice centrale a căror
activitate este supusă controlului Parlamentului, în condiţiile legilor lor de înfiinţare,
organizare şi funcţionare şi care nu se află în raporturi de subordonare faţă de Guvern,
de ministere sau faţă de organele de specialitate ale acestora”.
În practica instanţelor, chiar anterior intrării în vigoare a Codului administrativ,
când era în vigoare Legea nr. 215/2001, s‑a reţinut că în cazul unei acţiuni prin care se
solicită anularea unei hotărâri de consiliu local nu este îndeplinită procedura prealabilă
obligatorie prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004 în situaţia în care plângerea
prealabilă este adresată prefectului, întrucât prefectul nu este organ ierarhic superior
consiliului local şi că noţiunea de organ ierarhic superior presupune existenţa unor
relaţii de subordonare între acesta şi organul ierarhic inferior în temeiul cărora organul
ierarhic superior are competenţa de a revoca actele administrative emise de organul
ierarhic inferior.
Nu aceasta este situaţia în cazul tutelei administrative a prefectului, prevăzută de
art. 3 din Legea nr. 554/2004 şi art. 24 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 340/2004, întrucât
potrivit acestor prevederi, prefectul are competenţa doar de a sesiza instanţa de
contencios administrativ cu acţiuni având ca obiect anularea actelor emise de autorităţile
publice locale, nu şi de a revoca astfel de acte în ipoteza în care le‑ar considera nelegale.
Cererea de intervenţie principală prin care prefectul solicită anularea hotărârii
consiliului local solicitată prin acţiunea principală trebuie făcută atât în termenul
prevăzut de art. 62 alin. (1), cât şi în cel prevăzut de art. 11 alin. (1) raportat la art. 3
alin. (1) din Legea nr. 554/2004. A se vedea C.A. Bucureşti, s. a VIII‑a cont. adm. şi fisc.,
dec. civ. nr. 5760 din 29 octombrie 2018, trimisă, în rezumat, de C. Voinescu, Revista
Română de Jurisprudenţă nr. 1/2019, p. 187 şi urm.
[2]
În doctrină se susţine că art. 7 alin. (1) nu se referă la aşa‑numitul recurs ierarhic
impropriu – cererea adresată unei autorităţi care nu se află în raporturi de supraordonarea
cu emitentul actului, dar are dreptul de a controla într‑un anumit domeniu de activitate
sau într‑o situaţie determinată prin lege. Există un asemenea control ierarhic impropriu
atunci când particularul sesizează un organ specializat cu activitatea de control, cum ar
fi inspecţiile sau inspectoratele de stat, cererea adresată Inspecţiei Muncii sau Curţii
de Conturi. A se vedea D.C. Dragoş, op. cit., p. 211.
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În practica instanţelor s‑a considerat că raţiunea instituirii procedurii
prealabile în materie administrativă este aceea de a permite autorităţilor
publice emitente ale unui act administrativ nelegal să revoce actul
vătămător, în scopul rezolvării cu celeritate a situaţiei conflictuale ivite prin
adoptarea acestuia ‑ ca mecanism de înfăptuire a unei „bune administrări”
(revocabilitatea actelor administrative constituie un principiu călăuzitor în
domeniul administraţiei publice, fiind recunoscut ca atare, atât de Curtea
de Justiţie a Uniunii Europene, cât şi de Consiliul Europei; astfel, Curtea de
Justiţie a încorporat principiul revocabilităţii în dreptul european, alături de
alte principii juridice relevante existente în sistemele naţionale ale statelor
membre, ca manifestare a preocupării pentru soluţionarea, pe cale amiabilă,
a litigiilor ivite între administraţia publică şi cetăţeni; totodată, principiul
revocabilităţii este recunoscut şi de către Consiliul Europei ‑ care, la data
de 5 septembrie 2001 a adoptat Recomandarea 2001 a Comitetului de
Miniştri către statele membre ale Consiliului Europei asupra modalităţilor
alternative de reglementare a litigiilor dintre autorităţile administrative şi
persoanele private, insistând asupra importanţei accesului oricărui subiect
al unui act administrativ la exercitarea unui recurs în faţa administraţiei,
având ca obiect atât legalitatea, cât şi oportunitatea actului).
În ceea ce priveşte temeiul revocării, acesta trebuie căutat în caracterul de
autoritate al actului administrativ, emitentul actului acţionând ius imperium;
or, poziţia din care acţionează autoritatea, conjugată cu împrejurarea că,
de regulă, actul administrativ constituie o manifestare unilaterală a voinţei
sale juridice, justifică retragerea acestui act din realitatea juridică, atunci
când, fie a fost emis cu neobservarea unor condiţii de legalitate, fie a
devenit inoportun.
Aşa se explică introducerea în corpul Legii nr. 554/2004 a dispoziţiilor
referitoare la procedura prealabilă ‑ legiuitorul român instituind recursul
graţios şi pe cel administrativ ierarhic drept condiţii prealabile sesizării
instanţei de contencios administrativ, în cazul acţiunilor în anularea
actelor administrative vătămătoare, tocmai pentru a permite autorităţilor
administrative emitente ale actelor contestate revocarea acestora[1].
Întrebarea se pune dacă în cazul în care autoritatea emitentă are şi
o autoritate ierarhic superioară, persoana vătămată va putea să exercite
simultan recursul administrativ graţios şi recursul administrativ ierarhic sau
A se vedea C.A. Timişoara, s. cont. adm. şi fisc., dec. nr. 1119 din 24 mai 2018,
www.rolii.ro.
[1]
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vor putea fi exercitate succesiv? Textul art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004
nu dă un răspuns exact la această întrebare, dar considerăm că ar fi
recomandat ca, în cazul în care autoritatea emitentă a actului administrativ
are o autoritate ierarhic superioară, atunci persoana vătămată să nu se
adreseze simultan celor două autorităţi, ci, eventual, să aştepte răspunsul
autorităţii emitente şi, apoi, dacă mai este în termen, să adreseze plângerea
prealabilă şi autorităţii ierarhic superioare acesteia. În acest fel se pot
evita răspunsurile contradictorii ce ar putea să fie transmise în situaţia în
care, concomitent cu plângerea prealabilă adresată autorităţii emitente,
persoana vătămată s‑ar adresa cu plângere şi autorităţii ierarhic superioare.
Bineînţeles că persoana vătămată va folosi un eventual răspuns favorabil,
indiferent de emitentul acestuia, dar se poate pune problema în ce măsură
va putea autoritatea ierarhic superioară să anuleze actul emis, în condiţiile
în care legea nu prevede expres această posibilitate. Autoritatea ierarhic
superioară va putea să solicite emitentului actului să revină asupra acestuia,
dar, în cazul în care acesta refuză, emitentul actului se poate adresa instanţei
de contencios administrativ pentru anularea ordinului autorităţii ierarhic
superioare[1].
În practica administrativă însă, situaţiile cele mai des întâlnite, aşa cum
rezultă din dosarele ce au ca obiect anularea unui act administrativ, în cazul
în care autoritatea ierarhic superioară este sesizată cu o plângere prealabilă
referitoare la un act administrativ emis de o autoritate din subordinea
acestuia, fie solicită documentele care au stat la baza emiterii actului şi
punctul de vedere al emitentului şi se comunică un răspuns persoanei
vătămate, fie plângerea prealabilă se transmite emitentului actului, iar
persoanei vătămate i se comunică această împrejurare şi faptul că va
primi răspuns de la emitentul actului administrativ. Aceste ipoteze sunt
valabile în cazul în care, prin lege, nu se prevede soluţionarea obligatorie
a plângerii prealabile de către organul ierarhic superior, situaţie în care
acesta este obligat să soluţioneze plângerea prealabilă şi numai aceasta
poate fi contestată în faţa instanţei de contencios administrativ. Dar, ipoteza
reglementată de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 vizează situaţia
în care, anterior sesizării instanţei de contencios administrativ, persoana
vătămată se adresează emitentului actului sau autorităţii ierarhic superioare

[1]

În acest sens, a se vedea D.C. Dragoş, op. cit. p. 210‑211.
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emitentului actului, sperând în soluţionarea cererii sale de revocare, în
tot sau în parte, a actului emis.
2. Caracterul obligatoriu. În privinţa obligativităţii introducerii plângerii
prealabile, ca procedură prealabilă, înaintea iniţierii unei cereri în faţa
instanţei de judecată, atât în cazul Legii nr. 554/2004 [art. 7 alin. (1)], cât
şi în cazul legilor anterioare, abrogate – al Legii nr. 1/1967 cu privire la
judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămaţi în drepturile lor
prin acte administrative ilegale [art. 3 alin. (1)] sau al Legii nr. 29/1990 a
contenciosului administrativ (abrogată – n.n.) [art. 5 alin. (1)][1] – legiuitorul
a ales caracterul obligatoriu al acesteia[2].
Legea pentru contenciosul administrativ din 1925 nu prevedea caracterul
obligatoriu al recursului administrativ, acţiunile în contencios administrativ putând fi
făcute oricând (art. 4). Subliniind neajunsurile recursului administrativ, prof. C. Rarincescu
arăta că „administraţiunea” este, în realitate, un judecător în propria cauză şi va fi cu
atât mai puţin înclinată să dea dreptate particularului, iar, pe de altă parte, rezolvă de
obicei aceste plângeri fără ascultarea părţilor interesate, fără administrarea de probe,
fără dezbateri contradictorii. A se vedea C. Rarincescu, op. cit., p. 110.
[2]
Caracterul obligatoriu al plângerii prealabile poate fi stabilit şi prin legi speciale,
unde se poate reglementa modalitatea de parcurgere a acestei proceduri şi actele ce pot
fi contestate în instanţă. Astfel, Legea nr. 51/1995 reglementează o procedură specială,
în privinţa răspunderii disciplinare a avocaţilor, această procedură fiind obligatoriu
de parcurs, în condiţiile în care, potrivit dispoziţiilor art. 88 alin. (4), obiectul acţiunii
decurgând din sancţionarea disciplinară a avocaţilor îl poate constitui hotărârea
pronunţată potrivit alin. (2) şi 3 (respectiv hotărârea pronunţată de Consiliul UNBR în
contestaţie, astfel cum este situaţia din prezentul litigiu şi decizia pronunţată de Consiliul
UNBR ca urmare a soluţionării recursului declarat împotriva deciziei disciplinare a
Comisiei centrale de disciplină, ca instanţă de fond).Astfel, în litigiu nu sunt aplicabile
dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, invocate de recurent, nefiind în prezenţa
unui act administrativ‑jurisdicţional, astfel cum este acesta definit de dispoziţiile art. 2
alin. (1) lit. d) (actul emis de o autoritate administrativă învestită, prin lege organică,
cu atribuţii de jurisdicţie administrativă specială). Această concluzie este întărită şi de
faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 88 alin. (5) din Legea nr. 51/1995, procedura judecării
abaterilor disciplinare este stabilită în statutul profesiei, fiind, prin urmare, lăsată la
aprecierea acestei profesii liberale modalitatea în care înţelege să îşi reglementeze
această procedură. Or, nu se poate aprecia că intenţia legiuitorului ar fi fost aceea de a
lăsa la latitudinea părţii parcurgerea procedurii reglementate de dispoziţiile legale citate
anterior, în condiţiile în care dispoziţiile art. 88 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 sunt clare,
în ceea ce priveşte obiectul acţiunii în contencios administrativ, iar, pe de altă parte, a
lăsat la aprecierea acestei profesii maniera în care îşi reglementează procedura judecării
abaterilor disciplinare, procedura aleasă de ei fiind una obligatorie. Prin urmare, pentru
toate considerentele expuse anterior, Curtea constată că recurentul‑reclamant era
[1]
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Plângerea prealabilă are caracter obligatoriu atât în cazul în care a fost
emis un act administrativ individual[1], cât şi atunci când a fost emis un act
administrativ normativ, dar şi în cazul contractelor administrative, fiind
o condiţie de exercitare a acţiunii în anulare de către persoana care se
consideră vătămată într‑un drept sau într‑un interes legitim prin emiterea
sau încheierea acestora.

obligat să parcurgă procedura reglementată de dispoziţiile art. 88 din Legea nr. 51/1995
şi de cele ale art. 277‑287 din Statutul profesiei de avocat, acesta neavând dreptul de
a opta, reglementat de dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 554/2004 ‑ a se vedea C.A. Cluj,
s. a III‑a cont. adm. şi fisc., dec. nr. 235 din 2 februarie 2017, publicată în Buletinul
Curţilor de Apel nr. 5/2017, p. 28 şi urm.
[1]
În practică a fost atenuat caracterul obligatoriu al plângerii prealabile în cazul în
care autoritatea emitentă a actului administrativ vătămător nu a indicat obligativitatea
parcurgerii acestei proceduri ci a precizat că actul poate fi contestat la instanţă. S‑a
susţinut că „actul administrativ trebuie să fie întocmit în scris şi să cuprindă menţiunile
esenţiale pentru validitatea acestuia, neputându‑se reţine că, din perspectiva căilor
de atac ce pot fi exercitate împotriva actului administrativ, acesta poate fi incomplet,
neclar, de natură a induce în eroare destinatarul cu privire la procedura de urmat.
Dispoziţia atacată (fila 2 dosar fond), structurată pe articole, prevede expres că
«poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Argeş,
conform Legii contenciosului administrativ nr. 544/2004».
Dincolo de eroarea materială asupra numărului legii aplicabile, Curtea constată că nu
se face referire numai la posibilitatea persoanei interesate de a ataca actul administrativ
în faţa instanţei de contencios administrativ, procedură ulterioară parcurgerii recursului
graţios sau a celui ierarhic, ci se indică şi termenul de 30 de zile de la comunicarea
actului, care nu este însă prevăzut de lege.
Astfel, în ipoteza în care, în aplicarea regulii nemo censetur ignorare legem,
autoritatea administrativă emitentă s‑ar fi referit numai la posibilitatea sesizării instanţei
judecătoreşti, s‑ar fi putut admite că reclamantul, fără studii juridice, trebuia să cunoască
obligativitatea sesizării prealabile a autorităţii administrative emitente, în condiţiile art. 7
alin. (1) din Legea nr. 554/2004, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului.
Însă, în condiţiile în care, în acelaşi termen de 30 de zile de la comunicarea actului,
autoritatea publică emitentă, care nu se poate prevala de necunoaşterea legii, indică
destinatarului actului dreptul de a sesiza instanţa de judecată, apare întemeiată atitudinea
intimatului‑reclamant de a urma cele prescrise în dispoziţia atacată.
Pe de altă parte, raţiunea urmărită de legiuitor la reglementarea regulii impuse prin
art. 193 alin. (2) C.proc.civ. este aceea de a evita soluţionarea pe fond a unei cereri de
contencios administrativ, în condiţiile în care autoritatea emitentă a actului a indicat
corect, legal, procedurile de urmat pentru atacarea actului” ‑ a se vedea C.A. Piteşti,
s. a II‑a civ., cont. adm. şi fisc., dec. nr. 450 din 10 martie 2016, Revista Română de
Jurisprudenţă nr. 3/2016, p. 115 şi urm.
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Caracterul obligatoriu al plângerii prealabile, în raport de dreptul consti
tuţional al accesului la justiţie, a fost analizat de către Curtea Constituţională
care a apreciat că nu există nicio încălcare a normelor din Constituţie
prin instituirea caracterului obligatoriu al recursului administrativ şi s‑a
spus că „în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat cu valoare de principiu că
procedura prealabilă reglementată de dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004 nu este de natură să afecteze
accesul liber la justiţie ori dreptul la un proces echitabil şi că instituirea
recursului prealabil sau graţios reprezintă o modalitate simplă, rapidă şi
scutită de taxa de timbru, prin care persoana vătămată într‑un drept al său
de o autoritate publică are posibilitatea de a obţine recunoaşterea dreptului
pretins sau a interesului său legitim direct de la organul emitent. Se realizează
astfel, pe de o parte, protecţia persoanei vătămate şi a administraţiei,
iar, pe de altă parte, degrevarea instanţelor judecătoreşti de contencios
administrativ de acele litigii care pot fi soluţionate pe cale administrativă,
dându‑se expresie principiului celerităţii”. De asemenea, Curtea a reţinut
că nicio dispoziţie constituţională nu interzice ca prin lege să se instituie
o procedură administrativă prealabilă, fără caracter jurisdicţional, cum
este, de exemplu, procedura recursului administrativ graţios sau a celui
ierarhic. În plus, s‑a arătat că dreptul de acces liber la justiţie nu este un
drept absolut, el putând fi supus anumitor condiţionări. Prin urmare, Curtea a
statuat că „parcurgerea unei proceduri administrative prealabile, obligatorii,
fără caracter jurisdicţional, nu îngrădeşte dreptul de acces liber la justiţie,
atât timp cât decizia organului administrativ poate fi atacată în faţa unei
instanţe judecătoreşti” şi că „prin Decizia Plenului Curţii Constituţionale
nr. 1 din 8 februarie 1994 privind liberul acces la justiţie al persoanelor
în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor legitime, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea
Constituţională a statuat cu valoare de principiu că este de competenţa
exclusivă a legiuitorului de a institui asemenea proceduri destinate, în
general, să asigure soluţionarea mai rapidă a unor categorii de litigii, descon
gestionarea instanţelor judecătoreşti de cauzele ce pot fi rezolvate pe
această cale, evitarea cheltuielilor de judecată, iar legiuitorul poate institui,
în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, ca
şi modalităţile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului

