Procedura de contestare a actelor administrative
cu caracter normativ și individual
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificata si completata reglementeaza
la Cap. II procedura de solutionare a cererilor in materia contenciosului administrativ.
I. Procedura prealabilă
Art. 7 alin. 1 din Legea 554/2004 prevede ca “Înainte de a se adresa instanţei de
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept
al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual 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”.
În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând.
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, din momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa
acestuia, în limitele termenului de 6 luni.
II. Persoanele care pot sesiza instanța de judecată
Art.1 din Legea 554/2004 prevede persoanele care pot sesiza instanța de judecată.
Acestea sunt:







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;
Persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un
act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept;
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;
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;
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;
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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;
Persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un
act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din
momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia, în
limitele termenului de 6 luni;
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.

II. Sesizarea instanței
Ulterior îndeplinirii procedurii prealabile, persoana vătămată într-un drept recunoscut de
lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de
răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul
prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 554/2004, poate sesiza instanţa de contencios
administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea
pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale.
De asemenea, se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se
consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen
sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare
a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea
dreptului sau interesului legitim.
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