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1. Legea nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ , av`nd în vedere
reglement[rile actuale pe care le cuprinde define]te termenul de contencios ca fiind
activitatea de solu\ionare, de c[tre instan\ele de contencios administrativ competente
potrivit legii, a litigiilor în care cel pu\in una dintre p[r\i este o autoritate public[, iar
conflictul s-a n[scut fie din emiterea sau încheierea, dup[ caz, a unui act administrativ, în
sensul prezentei legi, fie din nesolu\ionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de
a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim. De asemenea, este
definit[ instan\a de contencios administrativ ca fiind - sec\ia de contencios administrativ ]i
fiscal a Înaltei Cur\i de Casa\ie ]i Justi\ie, sec\iile de contencios administrativ ]i fiscal ale
cur\ilor de apel ]i tribunalele administrativ fiscale.
Aceste defini\ii reflect[ noua concep\ie a legiuitorului rom`n asupra
contenciosului administrativ, fiind în concordan\[ ]i cu normele constitu\iei revizuite. In
\ara noastr[, pentru prima dat[, contenciosul administrativ a fost instituit prin Legea pentru
înfiin\area Consiliului de Stat din 11 februarie 1864, acest organism func\ion`nd ca o
institu\ie intermediar[ între administra\ia consultativ[ ]i tribunalele administrative. Se ]tie
c[ Legea Consiliului de Stat a Domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a rezistat doar doi ani de
la 1864 la 1866, iar institu\ia contenciosului administrativ dob`nde]te consacrare
constitu\ional[ abia în 1923.
Prin adoptarea Legii din 1 iulie 1905, judecarea litigiilor de contencios
administrativ apar\inea tot puterii judec[tore]ti, îns[ nu tuturor instan\elor ci,
numai sec\iei a III-a a Cur\ii de casa\ie, iar regimul instituit era al unui contencios în
anulare. Odat[ cu adoptarea Constitu\iei din 1923, contenciosul administrativ a devenit o
institu\ie de ordin constitu\ional, fiind dat în competen\a instan\elor judec[tore]ti. Pe baza
acestei constitu\ii, a fost adoptat[ Legea contenciosului administrativ din decembrie 1925,
care a investit Cur\ile de Apel din circumscrip\ia în care domiciliaz[ reclamantul cu
competen\e de a solu\iona cererile în materia contenciosului administrativ.
Legea f[cea
distinc\ie între actele administrative ]i cele de gestiune, ultimele r[m`n`nd, în ceea ce
prive]te solu\ionarea litigiilor, în competen\a instan\elor de drept comun.
Legea nr. 1/1967, a încredin\at competen\a solu\ion[rii cererilor celor v[t[ma\i în
drepturile lor printr-un act administrativ instan\elor de drept comun . Aceast[ legea
cuprindea un num[r mare de acte administrative exceptate de la controlul de legalitate, fapt
2

ce a determinat ca ea s[ aib[ un c`mp redus de aplicare. Ulterior, Legea contenciosului
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administrativ nr. 29/1990, valorific`nd tradi\iile legislative rom`ne]ti a adus ]i elemente de
noutate, reprezent`nd o reglementare superioar[ celor anterioare, a înfiin\at sec\iile
specializate în cadrul tribunalelor jude\ene ]i în cadrul Cur\ii Supreme de Justi\ie. Întruc`t,
aceast[ lege a fost adoptat[ anterior Constitu\iei Rom`niei din 1991, iar legea fundamental[
a adus principii noi în materie ce a impus aplicarea acestora în practica judec[toreasc[ , s-a
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realizat acel fenomen de "constitu\ionalizare " a contenciosului administrativ .
Contenciosul administrativ instituit de Legea nr. 29/1990 chiar dac[ aparent poate
fi catalogat ca un contencios de plin[ jurisdic\ie, în realitate dispozi\iile din lege îmbin[
4

contenciosul în anulare cu cel de plin[ jurisdic\ie, m[surile care puteau fi luate de
instan\[, av`nd un caracter limitat. Dup[ revizuirea Constitu\iei, s-a impus necesitatea
adopt[rii unei reglement[ri în materie, concretizat[ prin Legea nr. 554/2004 a
Contenciosului administrativ, care potrivit opiniei profesorului univ. dr. Antonie Iorgovan "
va marca o nou[ etap[ în evolu\ia institu\iei contenciosului administrativ , prin schimbarea
5

filozofiei tradi\ionale a institu\iei contenciosului administrativ " .

2. F[r[ a ne propune a face o analiz[ complet[ ]i de detaliu a Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, vom aduce în discu\ie c`teva aspecte de jurisdic\ie
administrativ[, determinate de aplicarea acestei legi. Vom
supune
aten\iei
anumite
dispozi\ii din aceast[ lege ]i anume dispozi\iile art. 5 din Legea nr. 554/2004, care,
conform`ndu-se dispozi\iilor art. 126 alin. 6 din Constitu\ie, restr`nge sfera actelor
administrative ce nu pot fi supuse controlului potrivit Legii nr. 554/2004, astfel:
actele administrative ale autorit[\ilor publice care privesc raporturile a acestora cu
Parlamentul; actele de comandament cu caracter militar ; actele administrative pentru
modificarea sau desfiin\area c[rora se prevede, prin lege organic[, o alt[ procedur[
judiciar[; acte administrative emise pentru aplicarea st[rii de r[zboi, a st[rii de asediu sau a
celei de urgen\[, cele care privesc ap[rarea ]i securitatea na\ional[, ori cele emise pentru
restabilirea ordinii publice, precum ]i pentru înl[turarea consecin\elor calamit[\ilor
naturale, epidemiilor ]i epizootiilor .
Aceste dispozi\ii au generat în ceea ce prive]te art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004
discu\ii contradictorii în practica judec[toreasc[, cu raportare la anumite categorii de litigii
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determinate de alte legi cum ar fi, Legea nr. 18/1991 a Fondului funciar ( republicat[ ),
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Legea nr. 169/ 1997 ,pentru modificarea ]i completarea Legii nr.18/1991, Legea nr.1/2000
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, respectiv cele prev[zute de Legea nr. 10/2001 ,privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
3. Actele administrative care nu pot fi atacate pe calea contenciosului
administrativ, sunt acelea pentru modificarea sau desfiin\area c[rora se prevede, "prin lege
organic[ o alt[ procedur[ judiciar[ " (art. 5 alin. 2 din lege). S-a pus chiar în discu\ie o
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analiz[ a constitu\ionalit[\ii dispozi\iilor art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 , porninduse de la ideea c[ litigiile n[scute în leg[tur[ cu actele administrative ale comisiilor locale de
fond funciar sunt litigii ce ar trebui solu\ionate de judec[torie ca instan\[ de contencios
administrativ,iar în calea de atac a recursului, competen\a s[ fie dat[ Sec\iei de contencios
administrativ a tribunalului ]i nu Sec\iei civile . Îns[, astfel, s-ar înc[lca dispozi\iile art. 1
pct.2 c.p.civ. ]i art. 2 pct.3 c.p.civ., coroborate cu dispozi\iile art. 2 alin. 1 lit. f din Legea
nr. 554/2004, care stabilesc competen\a material[ a instan\elor c`t ]i prin cine este
reprezentat[ instan\a de contencios administrativ.
Pornindu-se de la prevederile art. 126 alin. 6 din Constitu\ie, se ajunge la concluzia
c[ sunt sustrase controlului pe calea contenciosului administrativ numai actele care privesc
raporturile cu Parlamentul ]i actele de comandament cu caracter militar . In aceast[ opinie,
prin urmare, toate celelalte acte administrative sunt supuse controlului instan\ei de
contencios administrativ, fiind sus\inut[ ideea c[, astfel, contravin Constitu\iei dispozi\iile
cuprinse în actele normative speciale mai sus prezentate, care consacr[ dreptul instan\elor
de drept comun de a exercita controlul judec[toresc asupra actelor administrative, aceste
reglement[ri înc[lc`nd flagrant dispozi\iile constitu\ionale revizuite. În acest sens, se
sus\ine c[, Legea nr. 47/1992 privind organizarea ]i func\ionare Cur\ii Constitu\ionale (
republicat[ ) prevede la art. 2 alin.2 c[ " sunt neconstitu\ionale prevederile actelor
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prev[zute la alin. 1 , care încalc[ dispozi\iile sau principiile Constitu\iei". Dac[ anterior
revizuirii Constitu\iei, se putea concluziona c[ nimic nu împiedic[ legiuitorul organic s[
stabileasc[ faptul c[ anumite acte administrative nu pot fi atacate în justi\ie pe calea
contenciosului administrativ, la instan\ele judec[tore]ti de contencios administrativ, put`nd
da în competen\a instan\elor de drept comun solu\ionarea pl`ngerilor ( contesta\iilor )
împotriva a numitor acte administrative, în condi\iile noii reglement[ri cuprinse în art. 126
pct. 6 din Constitu\ie, se constat[ o consacrare expres[ a faptului c[, unica form[ de control
judiciar al legalit[\ii actelor administrative este contenciosul administrativ, de competen\a
exclusiv[ a instan\elor de contencios administrativ, ca instan\e specializate.
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Prin urmare, nici o alt[ cale judiciar[ nu este permis[ pentru controlul judec[toresc
al legalit[\ii actelor administrative, fiind interzis[ competen\a altor instan\e dec`t instan\ele
judec[tore]ti de contencios administrativ de a solu\iona contesta\iile, pl`ngerile sau, ori alte
litigii în care se pune în discu\ie legalitatea ]i temeinicia unui act administrativ, generat de
aplicarea legilor mai sus amintite ]i anume: Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997, Legea
nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001.
Un alt argument în sprijinul acestei opinii, este acela potrivit c[ruia, decizia prin
care Comisia central[ pentru stabilirea desp[gubirilor - organism constituit în subordinea
Cancelariei Primului Ministru - singurul îndrept[\it s[ analizeze, s[ stabileasc[ cuantumul
final al desp[gubirilor ]i s[ acorde titluri de desp[gubire, s[ dispun[ compensarea
obliga\iilor reciproce de plat[ existente între stat ]i persoanele îndrept[\ite în condi\iile art.
22 titlul VII al Legii nr. 247/2005, " regimul stabilirii ]i pl[\ilor desp[gubirilor aferente
imobilelor preluate abuziv ", respectiv restituirea în natur[ în cazul prev[zut de art. 21 din
cadrul aceluia]i titlu, poate fi atacat[ în condi\iile Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004 la Sec\ia de contencios administrativ ]i fiscal a cur\ii de apel în a c[rei raz[
teritorial[ î]i are domiciliul ori re]edin\a reclamantul ori, dup[ caz, unde î]i are domiciliul
reprezentantul acestuia, sau la Sec\ia de contencios administrativ ]i fiscal a Cur\ii de Apel
Bucure]ti în ipoteza în care reclamantul nu are domiciliul sau re]edin\a în Rom`nia ]i nici
reprezentant cu domiciliul în Rom`nia. Hot[r`rea cur\ii de apel poate fi atacat[ cu recurs la
Sec\ia de contencios administrativ ]i fiscal a Înaltei Cur\i de Casa\ie ]i Justi\ie.
Se apreciaz[ deci c[, decizia Comisiei Centrale pentru stabilirea desp[gubirilor
este un act administrativ, acte administrative fiind ]i cele emise de Comisiile locale ]i
jude\ene de fond funciar ( adeverin\[ de reconstituire sau constituire a dreptului de
proprietate, proces verbal de punere în posesie, titlu de proprietate ), astfel c[ nu se justific[
competen\a material[ diferit[ de solu\ionare a fazei judiciare, c[ile de atac diferite, c`t timp
suntem în prezen\a unui act administrativ ce trebuie supuse unei proceduri administrative
obligatorii sub jurisdic\ia instan\ei de contencios administrativ .
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4. În opinia noastr[, contrar[ de cea a autoarei ce sus\ine punctul de vedere
prezentat anterior, actele emise de Comisiile locale ]i jude\ene de fond funciar, nu pot fi
atacate pe calea contenciosului administrativ, fiind constitu\ional art. 5 alin. 2 din Legea nr.
554/2004, care stipuleaz[ faptul c[, " nu pot fi atacate pe calea contenciosului
administrativ actele administrative pentru modificarea sau desfiin\area c[rora se prevede,
prin lege organic[ o alt[ procedur[ judiciar[ " întruc`t legile nr. 18/1991, nr. 169/1997, nr.
1/200, reglementeaz[ regimul juridic al propriet[\ii, iar actele de constituire ]i de
reconstituire a dreptului de proprietate privesc acest regim al propriet[\ii private care se
supune din toate punctele de vedere dispozi\iilor civile ]i implicit jurisdic\iei procedurii
civile .
In sprijinul acestei opinii, pornim de la defini\ia actului administrativ jurisdic\ional
care este definitiv în Legea nr. 554/2004, ca fiind " actul emis de o autoritatea
administrativ[ cu atribu\ii jurisdic\ionale în solu\ionarea unui conflict, dup[ o procedur[
bazat[ pe contradictorialitate ]i cu asigurarea dreptului la ap[rare", c`t ]i de la defini\ia
actului administrativ ca fiind "actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de
12
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o autoritate public[ în vederea execut[rii ori a organiz[rii execut[rii legii, d`nd na]tere,
modific`nd sau sting`nd raporturi juridice ".
În practica judec[toreasc[ constant s-a stabilit c[, adeverin\ele solicitate
autorit[\ilor administrative ( în aceast[ categorie incluz`ndu-se ]i adeverin\ele de
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proprietate), nu sunt acte administrative, ci doar înscrisuri materiale , iar din simplul fapt
c[ în con\inutul unei adeverin\e nu se reg[se]te formularea dorit[ de petent, nu se poate
trage concluzia c[ a fost v[t[mat dreptul acestuia prev[zut de lege. De asemenea, ordinul
comisiei jude\ene de aplicare a Legii fondului funciar, prin care se cere comisiei locale
similare s[ anuleze actul de punere în posesie a reclamantului, este doar un act intern, care
nu produce efecte juridice directe asupra reclamantului; acesta trebuie s[ a]tepte emiterea
de c[tre comisia local[ a actului de anulare, ]i pe acesta din urm[ s[-l conteste în justi\ie .
Pentru a explica mai bine acest punct de vedere, pornim ]i de la defini\ia
interesului legitim privat dat[ de Legea nr. 554/2004 care stipuleaz[ faptul c[ acesta este
posibilitatea de a pretinde o anumit[ conduit[, în considerarea realiz[rii unui drept subiectiv
viitor, previzibil ]i prefigurat.
Dreptul subiectiv viitor, este un drept eventual c[ruia îi lipse]te fie obiectul, fie
subiectul activ ]i care confer[ titularului lor un grad redus de putere ]i de certitudine sau
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într-o alt[ opinie introdus[ de prof. I. Santai , dreptul subiectiv virtual este dreptul
subiectiv pe cale s[ se nasc[, dar înc[ nu s-a n[scut, exist`nd ]i posibilitatea de a nu se mai
na]te în viitor.
Ne întreb[m dac[ poate fi justificat[ vreo ac\iune pe interesul legitim în\eles ca
situa\ie juridic[ anterioar[ dreptului subiectiv, care preg[te]te terenul pentru apari\ia
dreptului subiectiv, fiind doar o chestiune de timp, dac[ el nu este dublat de o ilegalitate
obiectiv[ a actului administrativ.
At`ta vreme c`t dreptul de proprietate nu s-a n[scut înc[, prin urmare nici dreptul
de folosin\[, interesul legitim nu este suficient de puternic ]i pe cale de consecin\[, ac\iunea
promovat[ de justi\iabili av`nd drept scop constituirea sau reconstituirea dreptului de
proprietate, nu se încadreaz[ în dispozi\iile art. 1 din Legea nr. 554/2004 pentru a genera o
procedur[ de judecat[ potrivit legii contenciosului administrativ, lipsindu-i a]a cum s-a
precizat anterior interesul legitim privat.
Obliga\ia organului administrativ de a emite un act administrativ în beneficiul
peti\ionarului, trebuie s[ rezulte deci dintr-o lege, peti\ionarul av`nd un drept subiectiv
actual, el nu poate rezulta din posibilitatea, în viitor de a avea un drept subiectiv chiar dac[
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na]terea dreptului este previzibil[ . Deci, competen\a de solu\ionare a litigiilor rezultate
din Legea fondului funciar, nu poate fi acordat[ instan\elor de contencios
administrativ,potrivit procedurii contenciosului administrativ reglementat[ de Legea nr.
554/2004, întruc`t actele administrative emise de organele administra\iei publice
îns[rcinate cu astfel de atribu\ii în procedura de constituire ]i reconstituire a dreptului de
proprietate, sunt exceptate de la controlul instan\ei de contencios administrativ tocmai
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pentru faptul c[ se refer[ la drepturi subiective virtuale prev[zute în legi speciale, cum este
Legea nr. 18/1991, nr. 169/1977 ]i nr. 1 /2000.
5. In practic[, solu\ia unanim[ se circumscrie acestei opinii, astfel c[ litigiile
generate de legile fondului funciar sunt solu\ionate de instan\ele civile ]i nu de instan\ele de
contencios administrativ, întruc`t substan\a acestor legi este dreptul de proprietate, ce nu sa n[scut înc[ pentru a genera un interes legitim care s[ fie ap[rat în raport cu un organ al
administra\iei publice, abilitat de a emite acte administrative al c[ror control judiciar al
legalit[\ii s[ revin[ instan\ei de control administrativ competente, ca instan\[ specializat[.
In sensul c[ art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, este în concordan\[ cu art. 52
16

alin. 2 rap.la art. 126 pct.6 din Constitu\ie, se exprim[ ]i al\i autori .
Astfel, se sus\ine faptul c[, în Constitu\ia revizuit[ în 2003, se face o bre][
fundamental[ în acest domeniu, denumit[ în doctrin[ prin expresia " fine de neprimire",
prin care legiuitorul consacr[ prin art. 126 alin. 6 din Constitu\ie regula conform c[reia
controlul de legalitate exercitat de instan\ele judec[tore]ti asupra actelor administrative este
garantat, iar pe de alt[ parte, prevede ]i excep\ia de la acest control, care include dou[
categorii de acte, actele care privesc raporturile cu Parlamentul ]i actele de comandament
17

cu caracter militar .
Îns[ faptul c[ art. 52 alin. 2 din Constitu\ie face referire la limite, iar art 126 alin. 6
la excep\ii, se apreciaz[ c[ cele dou[ concepte nu sunt identice. Din aceast[ perspectiv[,
reprezint[ excep\ii categoriile de acte prev[zute de art. 5 alin. 1 din lege, coroborat cu art.
126 alin. 6 din Constitu\ie, ]i limite, categoriile de acte pe care le are în vedere art. 5 alin. 2
]i 3, limite pe care le vizeaz[ ]i art. 52 alin. 2 rap. la art. 53 din Constitu\ie.
Se exprim[ opinia ca art. 5 alin. 2 ar trebui formulat nu în forma negativ[ actual[
ci într-o modalitate pozitiv[, astfel: " Actele administrative pentru modificarea sau
desfiin\area c[rora se prevede printr-o lege organic[ special[ o alt[ procedur[ judiciar[, vor
fi atacate potrivit acelei proceduri judiciare". Posibilitatea ca prin lege organic[, în spe\[
prin actuala reglementare, s[ se adauge ]i alte acte administrative care s[ fie sustrase
controlului instan\elor de contencios administrativ sau s[ poat[ fi controlate de aceste
instan\e doar în anumite condi\ii, a fost sus\inut[ în literatura de specialitate înc[ din faza
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de proiect a Legii.
Deci, concluzion`nd apreciem c[, art. 5 din Legea nr. 554/2004, este în
concordan\[ cu art. 52 alin. 2 rap.la art. 126 alin. 6 din Constitu\ie.
Mai mult, Înalta Curte de Casa\ie ]i Justi\ie a dat un r[spuns ]i în ceea ce prive]te
Legea nr. 10/2001, referitor la competen\a de solu\ionare a contesta\iei persoanei
îndrept[\ite împotriva dispozi\iilor motivate emise de prim[rii ca organe ale administra\iei
publice, statu`nd faptul c[, revine tribunalului ca instan\[ civil[, competen\a de solu\ionare
a contesta\iei, conform dispozi\iilor exprese ale art. 24 alin. 7 ]i 8 din legea nr. 10/2001, iar
nu instan\ei de contencios administrativ, fiind exclus[ deci, inciden\a Legii contenciosului
16
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administrativ, deoarece potrivit Legii nr. 10/2001, se instituie în mod imperativ o procedur[
19

special[ ]i prealabil[ , av`ndu-se în vedere implicit ]i dispozi\iile art. 5 alin. 2 din Legea
nr. 554/2004.
De asemenea, potrivit art. 1 pct.2 din Codul de procedur[ civil[ modificat ]i
completat cu Legea nr. 219/2005, sunt date în competen\a material[ a judec[toriilor
pl`ngerile împotriva hot[r`rilor autorit[\ilor administra\iei publice cu activitate
jurisdic\ional[ ]i ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile prev[zute de lege, în
aceast[ situa\ie fiind cele emise potrivit Legilor fondului funciar, iar tribunalului revine
judecarea recursului împotriva hot[r`rilor pronun\ate de instan\ele judec[tore]ti în
procesele funciare în prim[ instan\[, potrivit titlului XIII art. 5 din Legea nr. 247/2005.
Rezult[ ]i de aici c[ legiuitorul în mod expres a sustras controlului pe calea contenciosului
administrativ aceste pl`ngeri, ]tiute fiind dispozi\iile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 ]i
art. 126 pct.6 din Constitu\ia revizuit[, la data complet[rii codului de procedur[ civil[ prin
Legea nr. 219/2005 publicat[ în M. Of. nr. 609 din 14.07.2005, deci ulterior Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 publicat[ în M. Of. nr. 1154 din 7.12.2004.
Întruc`t, nu s-a pronun\at nici o decizie de neconstitu\ionalitate a dispozi\iilor
art.5 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 de c[tre Curtea Constitu\ional[ a Rom`niei, ]i av`nd în
vedere opinia transpus[ în practica instan\elor de drept comun,conform c[reia acestea sunt
competente s[ judece ac\iunile împotriva actelor administrative pentru modificarea sau
desfiin\area c[rora se prevede, prin lege organic[, o alt[ procedur[ judiciar[ potrivit art. 1
pct.2 ]i art. 2 pct. 3 c.p.civ., apreciem c[ art. 5 alin. 2, r[spunde ]i respect[ principiul
suprema\iei Constitu\iei, fiind în deplin[ concordan\[ cu actualele prevederi constitu\ionale.
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