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Dispoziţii generale
Art. 1. Subiectele de sesizare a instanţei
(1) Orice persoană care se consideră 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.
(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.
(3) 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 legitime 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 persoanei 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 vatămă un interes legitim public, sesizează instanţa de contencios
administrativ competentă de la sediul autorităţii publice emitente.
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(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.

 Legislaţie
Sumar
1. Constituţia României: art. 52; 2. Codul de procedură civilă (NCPC):
art. 29, art. 30, art. 32, art. 33, art. 36, art. 37, art. 40, art. 56, art. 57;
3. Decretul-Lege nr. 118/1990: art. 10; 4. Legea nr. 50/1991: art. 12;
5. Legea nr. 61/1993: art. 9; 6. Legea nr. 33/1994: art. 20; 7.
Legea nr. 44/1994: art. 20; 8. Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994: art. 19;
9. Legea nr. 36/1995: art. 76; 10. Legea nr. 107/1996: art. 60;
11. Legea nr. 111/1996: art. 54; 12. Legea nr. 213/1998: art. 8, art. 23;
13. Legea nr. 188/1999: art. 80, art. 85, art. 106, art. 109;
14. Legea nr. 182/2000: art. 21; 15. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000:
art. 44; 16. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000: art. 3;
17. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000: art. 35; 18. Ordonanţa Guvernului
nr. 66/2000: art. 34; 19. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001:
art. 46, art. 69; 20. Legea nr. 101/2006: art. 7; 21. Ordonanţa Guvernului
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nr. 41/2003: art. 21; 22. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003: art. 218;
23. Legea nr. 248/2005: art. 21; 24. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2005: art. 18; 25. Legea nr. 192/2006: art. 41; 26. Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006: art. 283, art. 286.
Extrase
1. Constituţia României, art. 52 – Dreptul persoanei vătămate de o
autoritate 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 interesului legitim, anularea actului şi repararea
pagubei.
(2) Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege
organică.
(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile
judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu
înlătură răspunderea magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu
rea-credinţă sau gravă neglijenţă.
2. Codul de procedură civilă (NCPC)
~ art. 29 – Acţiunea civilă este ansamblul mijloacelor procesuale
prevăzute de lege pentru protecţia dreptului subiectiv pretins de către una
dintre părţi sau a unei alte situaţii juridice, precum şi pentru asigurarea
apărării părţilor în proces.
~ art. 30 – (1) Oricine are o pretenţie împotriva unei alte persoane ori
urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei situaţii juridice are dreptul să facă
o cerere înaintea instanţei competente.
(2) Cererile în justiţie sunt principale, accesorii, adiţionale şi incidentale.
(3) Cererea principală este cererea introductivă de instanţă. Ea poate
cuprinde atât capete de cerere principale, cât şi capete de cerere accesorii.
(4) Cererile accesorii sunt acele cereri a căror soluţionare depinde de
soluţia dată unui capăt de cerere principal.
(5) Constituie cerere adiţională acea cerere prin care o parte modifică
pretenţiile sale anterioare.
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(6) Cererile incidentale sunt cele formulate în cadrul unui proces aflat
în curs de desfăşurare.
~ art. 32 – (1) Orice cerere poate fi formulată şi susţinută numai dacă
autorul acesteia:
a) are capacitate procesuală, în condiţiile legii;
b) are calitate procesuală;
c) formulează o pretenţie;
d) justifică un interes.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul
apărărilor.
~ art. 33 – (1) Cererea pentru predarea unui bun la împlinirea termenului contractual poate fi făcută chiar înainte de împlinirea acestui termen.
(2) Se poate, de asemenea, cere, înainte de termen, executarea la
termen a obligaţiei de întreţinere sau a altei prestaţii periodice.
(3) Pot fi încuviinţate, înainte de împlinirea termenului, şi alte cereri
pentru executarea la termen a unor obligaţii, ori de câte ori se va constata
că acestea pot preîntâmpina o pagubă însemnată pe care reclamantul ar
încerca-o dacă ar aştepta împlinirea termenului.
~ art. 36 – Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi
subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii.
Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o
chestiune de fond.
~ art. 37 – În cazurile şi condiţiile prevăzute exclusiv prin lege, se pot
introduce cereri sau se pot formula apărări şi de persoane, organizaţii,
instituţii sau autorităţi, care, fără a justifica un interes personal, acţionează
pentru apărarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate
în situaţii speciale sau, după caz, în scopul ocrotirii unui interes de grup
ori general.
~ art. 40 – (1) Cererile făcute de o persoană care nu are capacitate
procesuală sunt nule sau, după caz, anulabile. De asemenea, în cazul lipsei
calităţii procesuale sau a interesului, instanţa va respinge cererea ori
apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei
persoane fără calitate ori ca lipsită de interes, după caz.
(2) Încălcarea dispoziţiilor prezentului titlu poate, de asemenea, atrage
aplicarea şi a altor sancţiuni prevăzute de lege, iar cel care a suferit un
prejudiciu are dreptul de a fi despăgubit, potrivit dreptului comun.
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~ art. 56 – (1) Poate fi parte în judecată orice persoană care are
folosinţa drepturilor civile.
(2) Cu toate acestea, pot sta în judecată asociaţiile, societăţile sau alte
entităţi fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii.
(3) Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă poate fi invocată în orice
stare a procesului. Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are
capacitate de folosinţă sunt lovite de nulitate absolută.
~ art. 57 – (1) Cel care are calitatea de parte îşi poate exercita
drepturile procedurale în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepţia
cazurilor în care legea prevede altfel.
(2) Partea care nu are exerciţiul drepturilor procedurale nu poate sta în
judecată decât dacă este reprezentată, asistată ori autorizată în condiţiile
prevăzute de legile sau, după caz, de statutele care îi reglementează
capacitatea ori modul de organizare.
(3) Lipsa capacităţii de exerciţiu a drepturilor procedurale poate fi
invocată în orice stare a procesului.
(4) Actele de procedură îndeplinite de cel care nu are exerciţiul
drepturilor procedurale sunt anulabile. Reprezentantul sau ocrotitorul legal
al acestuia va putea însă confirma toate sau numai o parte din aceste acte.
(5) Când instanţa constată că actul de procedură a fost îndeplinit de o
parte lipsită de capacitate de exerciţiu va acorda un termen pentru
confirmarea lui. Dacă actul nu este confirmat, se va dispune anularea lui.
(6) Dispoziţiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor
cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
3. Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri (republicat în M. Of. nr. 631
din 23 septembrie 2009), art. 10 alin. (5) – Împotriva deciziei persoana
interesată poate face contestaţie potrivit Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii (republicată în M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004),
art. 12 – (1) Autorizaţiile de construire sau de desfiinţare, emise cu
încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanţele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaţiilor de construire
13
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sau de desfiinţare poate fi cerută, în condiţiile legii, şi de către prefect,
inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de
Stat în Construcţii.
5. Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
(republicată în M. Of. nr. 767 din 14 noiembrie 2012), art. 9 –
Contestaţiile formulate împotriva modului de stabilire şi de plată a
alocaţiei de stat pentru copii se soluţionează potrivit Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică (republicată în 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 potrivit art. 15, la Curtea de apel în raza
căreia se află situat imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare,
potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Contestaţia este scutită de taxă şi se soluţionează de urgenţă şi cu
precădere.
7. Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (republicată în M. Of.
nr. 783 din 28 octombrie 2002), art. 20 – Contestaţiile privind modul de
stabilire a calităţii de veteran de război şi de văduvă de război se
soluţionează conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/19901.
8. Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional (publicată în M. Of. nr. 247 din 31 august
1994; aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 41 din 24 mai 1995,
publicată în M. Of. nr. 105 din 30 mai 1995), art. 19 alin. (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
1
Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogată. A se vedea Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004.
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