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Corpul Național al Polițiștilor vă informează  că în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 658 din 30.07.2018 a fost publicată Legea 212/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 
şi a altor acte normative - https://www.cnpromania.ro/upload/blog/legea-212-2018-pentru-modificarea-si.pdf  

 
Modificările  la Legea 554/2004  au avut în vedere  următoarele  

argumente: 
1.  Volumul  de  cauze  nou  intrate la  nivelul   Înaltei Curți  de  Casație  și  

Justiție în  materia contenciosului  administrativ  în  anul  2016  este de 38,3%  
din volumul  general  de cauze  al instantei, generând  o încărcătură  mare de 

cauze pe complet de judecată,  situație  care determină ca între data sesizării 

instanței și data acordării  primului termen de judecată să treacă o perioadă  
medie  de 2 ani, fiind o ingerință în dreptul justițiabilului  la soluționarea  în 

termen rezonabil  a cauzei sale. 
2.  La  nivel  de tribunale - instanta  de  fond de drept comun  în  materia  

contenciosului administrativ - numărul de dosare  nou intrate în anul 2016  în 
această  materie  reprezintă 28,7%  din numărul total  de dosare  nou intrate,  în 

timp ce numărul total de dosare  nou intrate în  materie civilă reprezintă 15,9%  
și în materia litigiilor  cu profesioniști  reprezintă  12,4%. 

Consecință  acestei  situații  juridice   este un  volum   excesiv  de mare de 
rezolvat pentru completele de judecată ce funcționează în materia  contenciosului  

administrativ,  cu impact direct asupra termenului de soluționare a cauzelor, atât 
în ce privește durata care trece între data depunerii cererii  și  data  la  care  se  

acordă  primul  termen  de judecată,  cât  și  în  ce privește  durata  dintre 
sesizarea  instanței și finalizarea definitivă  a  litigiului. 

Ca urmare,  este afectat  în  substanța  sa dreptul  justițiabilului   de  acces  

la  instanță și de rezolvare a cauzei într-un termen rezonabil, consecință cu 
efecte grave, deoarece în materia contenciosului administrativ actele  

administrative sunt executorii de drept  și  acțiunea  formulată împotriva acestora 
nu suspendă executarea. 

În  consecință, adoptarea  modificărilor legislative vor avea  următoarele 
efecte: 

 să reducă  durata de soluționare  a dosarelor; 
 să echilibreze   volumul   de  activitate   între  secțiile   instanțelor   și  între  

instanțe cu respectarea  competențelor  profesionale  ale acestora; 
 să creeze  premisele  legale ale  respectării  în mod real  a dreptului  

cetățenilor de acces la instanță și de rezolvare a dosarelor în termen  
rezonabil. 

Urmatoarele tipuri de modificari au impact real în sensul  dorit: 
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 modificarea  competenței  de soluționare  pentru unele tipuri de cauze care 

pot fi rezolvate și de alte  secții sau complete  specializate,  nepresupunând   
o problematică juridică diferită. În acest sens trebuie  mentionate  litigiile  

ce provin din executarea și încetarea contractelor administrative și  litigiile 
ce se înregistrează ca urmare a aplicării  legilor  165/2013 și 164/2014; 

 păstrarea distribuției  cauzelor în  materia  contenciosului  
administrativ la  nivel  national așa cum este stabilită conform competenței 

de soluționare   a dosarelor  prin eliminarea prevederilor de derogare  de la 

acestea; 
 modificarea competenței de soluționare pe paliere de instanțe în    

materia contenciosului  administrativ; 
 eliminarea unor mecanisme procedurale ce generează mari 

întârzieri fără a aduce un beneficiu  procesual care să le justifice:  
procedura de filtru prevăzută  în art. 394 C.p.c., procedura  prevăzută de 

art.  200   si  201   C.p.c.   în  dosarele  având  ca obiect  cauzele urgente - 
suspendare executare act, cereri în materia executării actelor 

administrative și înlocuirea procedurii de drept comun privind depunerea    
întâmpinării și a răspunsului la întâmpinare în cauzele de drept comun cu o 

procedură mai rapidă. 
 

Un alt argument care a justificat necesitatea  modificării  Legii 554/2004  a 
fost  necesitatea  punerii acesteia în acord cu deciziile  Curții  Constituționale  

pronunțate în această materie și corelarea prevederilor  acesteia  cu modificările   

care au intervenit în material procesual  civilă (Decizia   nr. 302/2011  referitoare  
la excepția de neconstituționalitate  a prevederilor   art. 7 alin.  (4),  art.  17  lit.  

f),  art. 20 și art. 28 alin.  (1)  din Legea  nr. 182/2002  privind  protecția  
informațiilor  clasificate,  precum și  ale art. 5  alin.  (3)   din  Legea  

contenciosului   administrativ   nr.  554/2004,   Deciziile   Curtii  Constituționale   
nr. 1609/2010 și nr. 1039/2012,  prin care au fost admise excepții  de 

neconstituționalitate a prevederilor art.  21  alin.  (2)  teza a II-a din Legea  nr.  
554/2004,  în ceea  ce  privește  termenul  de  exercitare  a revizuirii  și condiția  

evocării fondului prin hotărârea supusă  revizuirii,   Decizia  Curtii  Constitutionale   
nr. 898  din  17  decembrie   2015,  publicată  în  Monitorul  Oficial al  României,   

Partea  I, nr.148  din  26 februarie 2016). 
 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL 


