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I. Definirea noțiunilor juridice 

 

I.1.Controlul de constitutionalitate  

Controlul de constitutionalitate este acel control al concordanţei actelor normative cu 

constituţia, exercitat de Curtea Constitutionala a Romaniei, aceasta fiind cea mai simpla 

definitie a acestei notiuni. 

Obiectul controlului îl constituie o lege sau o ordonanţă ori o dispoziţie dintr‑o lege 

sau dintr‑o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a 

litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia. Nu pot face obiectul excepţiei prevederile 

constatate ca fiind neconstituţionale printr‑o decizie anterioară a Curţii Constituţionale. 

Controlul de constituţionalitate poate fi abstract, obiectul său purtând asupra normelor 

legale în absenţa oricărei aplicări, sau concret, ceea ce presupune aplicarea la un caz de speţă 

a normei legale verificate.  

Controlul a priori are un caracter abstract, pe când cel a posteriori poate fi concret – 

atunci când Curtea hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi 

ordonanţele ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial şi asupra 

excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele ridicate direct de Avocatul 

Poporului, sau abstract, atunci când Curtea se pronunţă asupra constituţionalităţii 

regulamentelor Parlamentului.  

În exercitarea acestui control, Curtea Constitutionala se pronunţă numai asupra 

conformităţii dispoziţiilor criticate cu normele Constituţiei întrucât, potrivit art.2 alin.(2) din 

Legea nr.47/1992, sunt neconstituţionale dispoziţiile din actele normative menţionate „care 

încalcă dispoziţiile şi principiile Constituţiei”. În acest context trebuie arătat că, deşi nu mai 

există un text expres în Legea de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, orice 

excepţie de neconstituţionalitate care vizează nu o lege sau o ordonanţă ori o dispoziţie dintr-

o lege sau o ordonanţă, ci exclusiv interpretarea sau aplicarea lor urmează a fi respinsă ca 

fiind inadmisibilă, întrucât, potrivit art.126 din Constituţie, această atribuţie intră în sfera de 

competenţă a instanţelor judecătoreşti. Desigur, aceasta nu înseamnă că, în exercitarea 

competenţei sale, Curtea nu realizează interpretarea normelor asupra cărora se pronunţă. 

Astfel cum s-a arătat, chiar în cadrul controlului de constituţionalitate, pentru a stabili dacă o 

dispoziţie legală este sau nu contrară Constituţiei, trebuie să fie desluşit în primul rând 

conţinutul, înţelesul exact al acelei dispoziţii legale, şi acel înţeles şi conţinut exact să fie 

comparat cu prevederile Constituţiei. 

Din interpretarea per a contrario a prevederilor art.146 lit.d din Constituție, rezultă că 

nu pot face obiectul controlului de constituționalitate pe calea excepției de 

neconstituționalitate actele normative inferioare legii ca forță juridică
1
, cum ar fi hotărârile de 

guvern, ordine de ministru, hotărârile consiliilor județene și consiliilor locale, decretele 

Președintelui României, alte acte cu caracter normativ ale administrației publice centrale sau 

administrației publice locale
2
. În mai multe decizii Curtea Constituțională a tranșat explicit 

această chestiune, subliniind că hotărârile Guvernului nu pot constitui obiect al al controlului 

de constituționalitate exercitat de judecătorul constituțional, acestea putând fi atacate numai 

pec alea contenciosului administrativ. Instanța judecătorească trebuie să respingă o astfel de 

excepție printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituțională (Decizia 

nr.283/7.06.2005, M.Of. nr.657/25.07.2005). De asemenea, verificarea conținutului ordinelor 

emise de miniștri intră în competența instanțelor judecătorești de contencios administrativ, 

                                                           
1
 B.Selejan-Guțan, Excepția de neconstituționalitate, op.cit., p.101. 

2
 Pentru elemente de drept comparat, a se vedea B.Selejan-Guțan, Excepția de neconstituționalitate, op.cit., 

p.101-103. 



3 
 

care pot să statueze, cu ocazia controlului specific, asupra conformității dispozițiilor acestora 

cu actul normativ având forță juridică superioară, anume legea (Decizia nr.77/26.02.2004, 

M.Of. nr.219/12.03.2004)
3
. 

Într-o amplă analiză asupra rolului și regimului juridic al excepției de 

neconstituționalitate în peisajul constituțional actual, în Decizia nr.766/15.06.2011 (M.Of. 

nr.549/3.08.2011) Curtea Constituțională a făcut o trecere în revistă a incidenței controlului 

de constituționalitate în ce privește aplicarea legii în timp. Astfel, Curtea apreciază că, în 

sistemul român de control concret al constituționalității legilor, declanșarea controlului a 

posteriori operează numai pe cale incidentală, prin intermediul excepției de 

neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial, iar nu 

printr-o actio popularis, pe baza sesizării directe de către orice persoană. Rezultă, așadar, că 

se poate solicita controlul de constituționalitate numai al acelor dispoziții legale care, în 

cazuri concrete, sunt incidente pentru soluționarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor, legi sau 

ordonanțe în ansamblu ori anumite reglementări din cuprinsul acestora. Instituirea acestei 

proceduri de control de constituționalitate aplicabil în cauza dedusă judecății instanței de 

fond, ca modalitate de acces la justiție, implică în mod necesar asigurarea posibilității de a o 

utiliza pentru toți cei care au un drept, un interes legitim, capacitate și calitate procesuală.  

Condiția ca dispoziția legală criticată pentru neconstituționalitate să aibă legătură cu 

soluționarea cauzei este necesară și suficientă. Adăugarea la acestea a unei condiții 

suplimentare – dispoziția legală să fie și formal în vigoare – a cărei neîndeplinire are 

semnificația drastică a unui veritabil fine de neprimire a cererii de sesizare a instanței 

constituționale cu acea excepție de neconstituționalitate, constituie o îngrădire a accesului 

liber la justiția constituțională, contravenind prevederilor art.21 alin.1, 2 și 3 coroborate cu 

cele ale art.146 lit.d) din Constituție.  

Curtea Constitutionala a concluzionat că sunt supuse controlului de constituționalitate 

numai dispozițiile legale aplicabile cauzei, chiar dacă acestea nu mai sunt în vigoare. Curtea a 

mai concluzionat că prin aplicarea rigidă a condiției ca legea sau ordonanța să fie în vigoare 

la data ridicării excepției, precum și la data soluționării acesteia la Curte, se înlătură de la 

controlul de constituționalitate dispoziții legale determinante în soluționarea cauzei. Instanța 

constituțională este abilitată să garanteze supremația Constituției numai în raport cu legile și 

ordonanțele în vigoare, iar nu și în raport cu legile și ordonanțele care nu mai sunt în vigoare, 

chiar dacă în temeiul acestora s-au născut raporturi juridice care continuă să producă efecte și 

ulterior
4
.  

Totuși, Curtea arată în aceeași decizie că dispozițiile art.147 alin.1 din Constituție nu 

instituie o limită a controlului de constituționalitate sub aspectul activității în timp a legii. 

Curtea apreciază că folosirea sintagmei ”dispoziții din legile și ordonanțele în vigoare” 

limitează incidența normei constituționale la această unică ipoteză, prin referire la efectul 

suspensiv al deciziilor prin care se constată neconstituționalitatea unor astfel de dispoziții. 

Curtea subliniază că este evident faptul că numai dispozițiile care sunt în vigoare la data 

publicării în Monitorul Oficial a deciziei prin care se constată neconstituționalitatea sunt 

susceptibile de suspendare și, după cele 45 de zile, de a-și înceta efectele juridice. Deciziile 

care constată neconstituționalitatea unor dispoziții care nu mai sunt în vigoare nu produc 

efecte retroactive, ci numai efecte pentru viitor. Așadar, dispozițiile neconstituționale nu se 

vor mai aplica în cauza în care a fost invocată excepțiande neconstituționalitate și nici în 

cauzele pendinte în fața instanțelor judecătorești în care respectivele dispoziții sunt aplicabile. 

Curtea subliniază că efectele deciziei de admitere se limitează exclusiv asupra aplicării în 

timp a dispoziției sancționate, căreia i se refuză ultraactivitatea întemeiată pe principiul 

                                                           
3
 T.Toader, M. Safta, Constituția României, decizii CCR..., op.cit., p.611. 

4
 A se vedea Decizia 766/15.06.2011, M.Of. nr.549/3.08.2011 pentru detalierea raționamentului construit de 

jurisdicția constituțională, în T.Toader, M.Safta, Constituția României, decizii CCR..., op.cit., p.615-616. 
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tempus regit actum, iar nu și asupra existenței normei în dreptul pozitiv care, în urma 

abrogării sau ajungerii la termen intervenite anterior momentului în care se realizează 

controlul de constituționalitate, a trecut în stare pasivă. Decizia Curții prin care se admite 

excepția de neconstituționalitate este general obligatorie și are putere numai pentru viitor în 

toate situațiile juridice în care norma scoasă din vigoare continuă să își producă efectele 

juridice (considerate între timp) neconstituționale în virtutea principiului tempus regit actum. 

Limitarea caracterului definitiv și obligatoriu al deciziilor prin care se constată 

neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori dispoziții din acestea, arată Curtea, numai la 

acele decizii care sancționează prevederile legale în vigoare apare ca fiind contrară 

Constituției
5
. 

Doctrina arată că sunt excluse de la exercitarea controlului de constituționalitate 

omisiunile legislative, soluție care se regăsește în majoritatea reglementărilor din spațiul 

european în acest domeniu, pornind în esență de la rolul tribunalelor constituționale de 

legislator negativ
6
. De asemenea, judecătorii constituționali au stabilit că normele 

metodologice care sunt emise în aplicarea unor acte normative cu putere de lege nu pot forma 

obiectul controlului de constituționalitate (Decizia nr.956/12.07.2011, M.Of. 

nr.687/28.09.2011). Nici controlul de constituționalitate asupra deciziilor pronunțate de către 

Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea recursurilor în interesul legii nu intră în 

competența constituțională și legală a Curții Constituționale (Decizia nr.778/16.06.2011, 

M.Of. nr.668/20.09.2011). În această din urmă privință, instanța de control constituțional a 

nuanțat soluția din Decizia nr.778/16.06.2011, printr-o decizie pronunțată cu o săptămână 

mai târziu, prin Decizia nr.854/23.06.2011 (M.Of. nr.672/21.09.2011), unde a reținut că 

atunci când printr-o decizie pronunțată într-un recurs în interesul legii se atribuie unui text de 

lege o anumită interpretare, această împrejurare nu este de natură să fie convertită în fine de 

neprimire care să oblige Curtea ca, în pofida rolului său de garant al supremației Constituției, 

să nu mai analizeze textul respectiv în interpretarea dată de instanța supremă. Din perspectiva 

raportării la legea fundamentală, Curtea Constituțională verifică constituționalitatea textelor 

legale aplicabile în interpretarea consacrată prin recursurile în interesul legii. Admiterea unei 

interpretări contrare intră în coliziune cu însăși rațiunea existenței instanței constituționale, 

care ar fi în situația să își nege rolul său constituțional de garant al supremației Constituției 

acceptând să fie aplicat un text de lege care încalcă Constituția. 

 

I.2.Contenciosul administrativ 

Notiunea de contencios administrativ are mai multe definitii in doctrina juridica 

si este reglementata de o lege a contenciosului administrativ, respectiv Legea 

nr.554/2004. 

I.2.1. Pornind de la lege,  contenciosul administrativ  este definit in literatura 

juridica ca fiind „ansamblul mijloacelor juridice utilizate de orice persoană interesată pentru 

restabilirea ordinii de drept, încălcată prin acte juridice şi/sau fapte materiale ale organelor 

administraţiei publice” (https://legeaz.net/dictionar-juridic/contencios-administrativ).  

Contenciosul administrativ desemnează toate regulile aplicabile în soluţionarea pe 

cale jurisdicţională a litigiilor administrative. Acesta cuprinde - în sens organic - litigiile 

soluţionate de instanţele judecătoreşti de contencios administrativ (de justiţie administrativă), 

iar - în sens material - litigiile în a căror soluţionare se aplică regimul juridic de drept 

administrativ.  

Trebuie făcută deosebire între contenciosul administrativ subiectiv şi contenciosul 

administrativ obiectiv:  

                                                           
5
 Decizia 766/15.06.2011, M.Of. nr.549/3.08.2011 pentru detalierea raționamentului construit de jurisdicția 

constituțională, în T.Toader, M.Safta, Constituția României, decizii CCR..., op.cit., p.614-616. 
6
 B.Selejan-Guțan, Excepția de neconstituționalitate, op.cit., p.102. 
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a) contenciosul subiectiv (întemeiat pe vătămarea unui drept subiectiv al 

reclamantului) conferă oricărei persoane (fizice sau juridice) care se consideră vătămată în 

drepturile sale recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al 

unei autorităţi publice de a-i rezolva cererea corect îndreptată, dreptul de a se adresa instanţei 

judecătoreşti competente pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea 

pagubei ce i-a fost cauzată;  

b) contenciosul obiectiv (bazat pe ilegalitatea obiectivă a actului administrativ) 

urmăreşte salvgardarea legalităţii generale a activităţii administrative (fiind un contencios în 

anulare). 

  

I.2.2. Intr-o alta definitie, care se refera sa la un al doilea sens al notiunii, contenciosul 

administrativ este considerat o procedură specială de soluţionare a acelor litigii în care cel 

puţin una din părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din cauza emiterii sau 

încheierii unui act administrativ, fie din cauza nesoluţionării în termenul legal ori refuzului 

nejustificat de rezolvare a unei cereri referitoare la un drept sau la un interes legitim [v. şi 

control judecătoresc; excepţia de nelegalitate a actului administrativ; procedura 

contenciosului administrativ]. 

 

I.2.3. Exista de asemenea si definitia data in mod expres de textul Legii 554/2004 

a contenciosului administrativ, la  art.2, care  se refera la „semnificatia unor termeni” din 

lege, definindu-i pe fiecare. 

Astfel la art.2 lit.f) din lege, contenciosul administrativ este definit ca fiind activitatea 

de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii 

organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a 

născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei 

legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere 

referitoare la un drept sau la un interes legitim. 

Intr-o formulare mai explicita, contenciosul administrativ este definit ca fiind 

„activitatea de soluţionare, cu putere de adevăr legal, de către instanţele de contencios 

administrativ competente potrivit legii a conflictelor juridice în care cel puţin una din părţi 

este un serviciu public administrativ, iar conflictul juridic s-a născut din adoptarea sau 

emiterea unui act administrativ de autoritate ori din refuzul de a rezolva o cerere referitoare la 

un drept recunoscut de lege.” (https://legeaz.net/dictionar-juridic/contencios-administrativ).  

 

II. Controlul de constituționalitate in domeniul contenciosului administrativ 

Domeniul contenciosului administrativ, asa cum am aratat mai sus, este strict reglementat de 

o lege organica, respectiv Legea 554/2004 a contenciosului administrativ. 

Fiind o procedura contencioasa strict reglementata si controlul de constitutionalitate se 

realizeaza in conditii procedurale stricte, in cadrul procesului, prin intermediul exceptiei de 

neconstitutionalitate invocate fie de instanta de judecata, fie de partile din litigiu de 

contencios administrativ dedus judecatii. 

In cele de mai jos voi exemplifica mai multe situatii in care au fost ridicate exceptii de 

constitutionalitate in conteciosul administrativ, prin prezentarea deciziilor Curtii 

Constitutionale prin care acestea au fost solutionate. 

1. Decizia Curtii Constitutionale nr. 660/2007 referitoare la exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 

554/2004 - Publicată în Monitorul Oficial nr. 525/2 august 2007 

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 9 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, care au urmatorul continut: 

„Art. 9. Actiunile impotriva ordonantelor Guvernului 
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(1) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim prin ordonante sau 

dispozitii din ordonante introduce actiune la instanta de contencios administrativ, insotita de 

exceptia de neconstitutionalitate. 

(2) Instanta de contencios administrativ, daca apreciaza ca exceptia indeplineste conditiile 

prevazute de art. 29 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea 

Curtii Constitutionale, republicata, sesizeaza, prin incheiere motivata, Curtea Constitutionala 

si suspenda solutionarea cauzei pe fond. 

(3) Instanta de contencios administrativ, dupa pronuntarea Curtii Constitutionale, repune 

cauza pe rol si va da termen, cu citarea partilor, numai daca ordonanta sau o dispozitie a 

acesteia a fost declarata neconstitutionala. In caz contrar, respinge actiunea ca inadmisibila pe 

fond. 

(4) In situatia in care decizia de declarare a neconstitutionalitatii este urmarea unei exceptii 

ridicate in alta cauza, sesizarea instantei de contencios administrativ se va face in conditiile 

art. 7 alin. (5) si ale art. 11 alin. (1) si (2), cu precizarea ca termenele incep sa curga de la data 

publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.” 

Exceptia a fost invocata din oficiu de catre Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a 

contencios administrativ si fiscal. In motivarea exceptiei, Curtea de Apel Bucuresti a sustinut 

ca textul legal criticat este contrar prevederilor constitutionale ale art. 146 lit. d), care prevad 

competenta Curtii Constitutionale de a hotari asupra exceptiilor de neconstitutionalitate. 

Motivarea Curţii Constitutionale: 

- atunci când obiectul acțiunii principale introduse la instanța de judecată este constatarea 

neconstituționalității unei ordonanțe simple sau ordonanțe de urgență a Guvernului ori a unor 

dispoziții din aceasta, excepția de neconstituționalitate este transformată într-o veritabilă 

acțiune directă, pierzându-și astfel natura sa de excepție, înțeleasă ca un mijloc de apărare 

care nu pune în discuție fondul pretenției deduse judecății, 

- în măsura în care art. 9 din Legea nr. 554/2004 se interpretează în sensul că persoana 

vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonanțe sau dispoziții din 

ordonanțe poate introduce la instanța de contencios administrativ acțiune, al cărei obiect 

principal îl constituie sesizarea directă a Curții Constituționale pentru a declara ca fiind 

neconstituționale actele menționate, textul este neconstituțional. 

Astfel fata de motivarea prezentata mai sus, Curtea Constitutionala a admis 

exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art. 9 din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt neconstitutionale in masura in care 

permit ca actiunea introdusa la instanta de contencios administrativ sa aiba ca obiect 

principal constatarea neconstitutionalitatii unei ordonante sau a unei dispozitii dintr-o 

ordonanta. 

 

2. Decizia Curtii Constitutionale nr. 267/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate 

a dispozitiilor art. 4 alin (2) si (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 – 

Publicată în Monitorul Oficial nr. 538 / 21 iulie 2014  

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 4 alin. (2) și (3) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care au urmatorul continut: 

Art.4 alin.(2) „Instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată 

excepţia de nelegalitate, constatând că de actul administrativ cu caracter individual depinde 

soluţionarea litigiului pe fond, este competentă să se pronunţe asupra excepţiei, fie printr-o 

încheiere interlocutorie, fie prin hotărârea pe care o va pronunţa în cauză. În situaţia în care 

instanţa se pronunţă asupra excepţiei de nelegalitate prin încheiere interlocutorie, aceasta 

poate fi atacată odată cu fondul.” 
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Art.4 alin.(3) „În cazul în care a constatat nelegalitatea actului administrativ cu 

caracter individual, instanţa în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate va 

soluţiona cauza, fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată." 

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Asociaţia pentru Drepturile 

Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) într-o cauză având ca obiect 

soluţionarea cererii de apel formulat împotriva unei hotărâri arbitrale, în cadrul căreia 

apelanta a invocat două excepţii de nelegalitate împotriva unor decizii ale Oficiului Român 

pentru Drepturile de Autor. In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia 

arată că textele legale criticate permit interpretarea potrivit căreia exercitarea controlului 

judecătoresc al actelor administrative pe calea excepţiei de nelegalitate se poate face de orice 

instanţă de fond (penală, judecător sindic, de orice grad, inclusiv judecătorii). Acestea, 

susține autorul excepției, încalcă art. 126 alin. (6) din Constituţie. În opinia sa, controlul 

actelor administrative ale autorităţilor publice, realizat fie pe cale principală, fie pe calea 

incidentală a excepţiei de nelegalitate, revine exclusiv instanţei de contencios administrativ 

competente potrivit legii organice, adică Legea nr. 554/2004. 

Motivarea Curții Constituționale: 

- conform art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa instanţelor judecătoreşti şi 

procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, astfel că, aplicând prevederile legii 

organice în materie, şi anume art. 2 alin. (1) lit. f) şi g) din Legea contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, rezultă că doar secţiile de contencios administrativ ale Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie, ale curţilor de apel şi ale tribunalelor, dar nu şi judecătoriile sau orice altă instanţă 

cu altă specializare (penal, civil etc.), au competenţă în materia controlului judecătoresc al 

actelor administrative emise de autorităţile publice, indiferent că acesta se exercită direct sau 

pe calea incidentală a excepţiei de nelegalitate. 

- excepţia de nelegalitate este o creaţie a jurisprudenţei, fiind reglementată expres 

pentru prima dată de art. 4 din Legea nr. 554/2004. Până la acest moment, controlul legalităţii 

actelor autorităţilor publice pe calea incidentală a "excepţiei de ilegalitate" revenea, în lipsa 

unei dispoziţii contrare, instanţelor de drept comun; astfel, Curtea observă că, potrivit tradiţiei 

şi practicii judiciare din România, competenţa de a soluţiona excepţia de nelegalitate a 

aparţinut instanţei învestite cu soluţionarea litigiului în fond, iar dacă excepţia era admisă, 

actul administrativ era înlăturat din judecarea cauzei.  

- art. 4 din Legea nr. 554/2004 reglementează distinct şi pentru prima dată instituţia 

excepţiei de nelegalitate şi procedura sa specifică; deşi este un incident procedural şi un 

mijloc de apărare, soluţionarea sa revine unei instanţe specializate (cea de contencios 

administrativ) cauza fiind suspendată şi trimisă acesteia de către instanţa de drept comun spre 

competenta soluţionare. Această soluţie juridică, nerecunoscând judecătorului cauzei 

competenţa de a soluţiona excepţia de nelegalitate ca pe orice alt incident procedural sau 

mijloc de apărare invocat de părţi, avea unele dezavantaje, respectiv scindarea artificială a 

cauzei pe motivul examinării excepţiei de nelegalitate de către instanţa de contencios 

administrativ şi tergiversarea procesului.  

- problematica pe care o ridică prezenta excepţie de neconstituţionalitate implică 

stabilirea în mod necesar a sensului noţiunii de "contencios administrativ" în înţelesul art. 126 

alin. (6) din Constituţie, respectiv dacă acesta implică în mod inseparabil, ca element 

definitoriu, şi instanţa de contencios administrativ, ca unică instanţă judecătorească 

competentă, sau dacă acest tip de contencios poate fi atribuit şi unei instanţe de drept comun. 

În acest sens, Curtea are în vedere prevederile art. 126 alin. (6) din Constituţie, care au 

următorul conţinut: "Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităţilor 

publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepţia celor care privesc 

raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de comandament cu caracter militar. 

Instanţele de contencios administrativ sunt competente să soluţioneze cererile persoanelor 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/57426
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/57426#id_artA24
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/57426#id_artA24
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/57426#id_artA56
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/57426#id_artA56
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vătămate prin ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din ordonanţe declarate 

neconstituţionale." Normele fundamentale garantează, aşadar, controlul judecătoresc al 

actelor administrative ale autorităţilor publice exercitat pe calea contenciosului administrativ, 

cu unele excepţii; 

- în ce priveşte modalitatea de realizare a controlului judecătoresc al actelor 

administrative ale autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, Curtea reţine 

că, în lipsa oricărei distincţii în cuprinsul art. 126 alin. (6) teza întâi din Constituţie, acest 

concept se referă, în egală măsură, atât la controlul de legalitate al actelor administrative ale 

autorităţilor publice exercitat pe cale principală, cât şi la controlul de legalitate al acestora 

exercitat pe calea incidentală a excepţiei de nelegalitate; așadar sintagma "instanţele de 

contencios administrativ" este menţionată expres în teza a doua a aceluiaşi alineat, cu referire 

la competenţa exclusivă a acestor instanţe de a soluţiona cererile persoanelor vătămate prin 

ordonanţe sau dispoziţii din acestea declarate neconstituţionale. 

- Curtea reţine, contrar aprecierilor autorului excepţiei, că sintagma "contencios 

administrativ" din cuprinsul normelor constituţionale invocate nu poate fi definită strict prin 

raportare la prevederile Legii nr. 554/2004 [respectiv la definiţia acestuia dată de art. 2 alin. 

(1) lit. f)
7
], deoarece legea indicată este ulterioară revizuirii din 2003 a Constituţiei; prin 

urmare alin. (6) al art. 126 a fost introdus cu acest prilej, astfel că sintagma în discuţie este o 

noţiune autonomă, iar legea contenciosului administrativ reflectă şi dezvoltă principiile şi 

noţiunile consacrate la nivel constituţional;  

- în considerarea celor de la punctul anterior, Curtea constată că dispoziţiile de lege 

criticate nu contravin art. 126 alin. (6) din Constituţie, al cărui rol esenţial este de garantare a 

controlului judecătoresc asupra actelor administrative ale autorităţilor publice, indiferent de 

modalitatea în care acesta se exercită (pe cale principală sau incidentală) şi indiferent de 

instanţa judecătorească competentă (specializată în contencios administrativ sau de drept 

comun). Normele fundamentale de referinţă nu impun competenţa exclusivă a instanţelor de 

contencios administrativ în soluţionarea excepţiei de nelegalitate, de vreme ce constituantul, 

în cuprinsul ultimei teze a alin. (6), a rezervat această exclusivitate de competenţă doar în 

privinţa cererilor persoanelor vătămate prin ordonanţe sau dispoziţii din acestea declarate 

neconstituţionale. Dacă constituantul ar fi dorit ca acelaşi tratament juridic să fie aplicat şi în 

cazul controlului legalităţii actelor administrative, ar fi precizat expres acest lucru în teza întâi 

a art. 126 alin. (6); normele fundamentale fiind de strictă interpretare, rezultă per a contrario 

că este suficient ca acest tip de control să fie supus autorităţii judecătoreşti pentru a fi 

îndeplinită cerinţa unui "control judecătoresc" menţionat de Constituţie; astfel, Curtea 

constată că noţiunea de "contencios administrativ" nu o implică în mod necesar şi pe cea de 

"instanţă de contencios administrativ". Potrivit art. 126 alin. (6) din Constituţie, elementele 

definitorii ale noţiunii de "contencios administrativ" sunt reprezentate de natura actului 

juridic ce stă la baza litigiului, fiind necesar ca acesta să emane de la o autoritate publică, 

precum şi de calitatea de autoritate publică a uneia dintre părţile litigiului.  

- controlul judecătoresc garantat de art. 126 alin. (6) din Constituţie reprezintă, 

totodată, o garanţie suplimentară a dreptului unei persoane vătămate printr-un act al 

autorităţii publice
8
 şi o garanţie a dreptului de acces liber la justiţie

9
 circumstanţiat însă 

litigiilor administrative. Aşa fiind, raţiunea constituantului nu se îndreaptă spre stabilirea unei 

                                                           
7
 Contencios administrativ reprezintă "activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ 

competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar 

conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, 

fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept 

sau la un interes legitim" 
8
 Consacrat de art. 52 din Legea fundamentală 

9
 Prevăzut de art. 21 din Constituţie 
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anume instanţe judecătoreşti (specializate în contencios administrativ) care să realizeze 

controlul judecătoresc, ci ideea centrală a textului constă tocmai în instituirea unei garanţii 

distincte, fără a avea relevanţă dacă instanţa judecătorească ce exercită respectivul control de 

legalitate are sau nu specializare exclusiv în contencios administrativ.  

- controlul de legalitate poate fi exercitat fie pe calea acţiunii directe, fie pe calea 

incidentală a excepţiei de nelegalitate; competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de 

judecată sunt stabilite, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, prin lege; materia 

contenciosului administrativ este reglementată, potrivit art. 73 alin. (1) lit. k) din Constituţie, 

prin lege organică, astfel că stabilirea competenţei materiale de judecată este rezultatul 

voinţei legiuitorului în acest sens; în cazul de faţă, legea organică (Legea nr. 554/2004) a fost 

modificată tot prin voinţa legiuitorului, fiind stabilită o regulă diferită în ce priveşte 

competenţa materială de soluţionare a excepţiei de nelegalitate. Intervenţia legiuitorului nu 

contravine însă normelor fundamentale, din moment ce exercitarea controlului judecătoresc 

asupra actelor administrative ale autorităţilor publice se realizează în continuare sub garanţia 

constituționale, de către o instanţă judecătorească. 

- Curtea observă că prin conferirea plenitudinii de jurisdicţie asupra excepţiei de 

nelegalitate a instanţelor de drept comun se asigură într-o manieră mai eficientă realizarea 

dreptului la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, drept consacrat de art. 21 alin. (3) 

din Constituţie;  

- sunt neîntemeiate şi criticile de neconstituţionalitate referitoare la crearea unui 

tratament juridic inegal între justiţiabilul care a declanşat controlul de legalitate al unui act 

administrativ cu caracter individual pe cale principală, acţiune judiciară de competenţa secţiei 

de contencios administrativ din cadrul tribunalului, a curţii de apel sau chiar a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, după caz, şi justiţiabilul care a acţionat pe calea excepţiei de nelegalitate, 

competenţa de judecată putând reveni, în acest caz, chiar şi judecătoriei, deci unei instanţe 

judecătoreşti ierarhic inferioare. Acceptând ideea că şi prin invocarea excepţiei de 

nelegalitate se declanşează, finalmente, acelaşi control de legalitate al actelor administrative 

cu caracter individual, autorul excepţiei consideră că acesta este supus unor jurisdicţii diferite 

în grad, factorul determinant fiind dat exclusiv de metoda procedurală de acţiune aleasă de 

justiţiabil. Curtea constată că acesta nu este însă un aspect care, prin consecinţele sale, să 

impieteze asupra constituţionalităţii şi beneficiului regulii plenitudinii de jurisdicţie a 

instanţei fondului în materia excepţiei de nelegalitate. Astfel, aşa cum se acordă oricărei 

instanţe competenţă de judecată asupra oricărei altei excepţii sau oricărui altui incident 

procedural, indiferent de specializarea sa, exclusiv în considerarea calităţii sale de judecător a 

quo, şi judecătoria este inclusă în această jurisdicţie, în aplicarea aceleiaşi reguli, chiar dacă 

este inferioară în grad.  

Astfel, față de motivarea prezentată mai sus, Curtea Constituțională a respins, ca 

neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 4 alin. (2) şi 

(3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constituţionale, în raport cu 

criticile formulate. 

 

3. Decizia Curtii Constitutionale nr. 12/2020 referitoare la exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin.(6) si ale art. alin. (1) lit.3) din Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea 

nr.212/2018, precum și a dispozițiilor art.11 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ 

nr.554/2004 – Publicată în Monitorul Oficial nr. 198/11.03. 2020 

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie în primul rânddispozițiile art. 7 

alin. (6) lit. c) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

care au următorul conținut:  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/57426
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Art.7 alin.(6): „Plângerea prealabilă în cazul acţiunilor care au ca obiect contracte 

administrative are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile Codului 

de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, plângerea trebuie 

făcută în termenul de 6 luni prevăzut la alin.(7), care va începe să curgă:[…]” 

Art.11 alin.(1) lit.e) și alin.(2):  

„ (1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui 

contract administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot 

introduce în termen de 6 luni de la: [...]  

e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul 

contractelor administrative.  

(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi 

introdusă şi peste termenul prevăzut la alin.(1), dar nu mai târziu de un an de la data 

comunicării actului, data luării la cunoştinţă, data introducerii cererii sau data încheierii 

procesului-verbal de conciliere, după caz.” 

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Institutul Național de Cercetare-

Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” din Măgurele, județul Ilfov, 

într-un dosar având ca obiect soluționarea unei acțiuni în răspundere contractuală. În 

motivarea excepţiei, autorul acesteia arată că dispoziţiile criticate sunt neconstituționale, 

întrucât prin aplicarea mutatis mutandis a ipotezei procedurii de control de legalitate a 

emiterii actului administrativ unilateral, respectiv extinderea acesteia asupra efectelor civile 

ale drepturilor și obligațiilor corelative ce iau naștere în baza contractelor administrative, se 

ajunge la următoarele efecte neconstituționale: imposibilitatea realizării procedurii plângerii 

prealabile după expirarea termenului de 6 luni (calculat de la data încălcării obligației); 

imposibilitatea formulării acțiunii în contencios administrativ după expirarea termenului de 6 

luni de la încheierea procesului-verbal de conciliere/efectuarea procedurii prealabile; 

limitarea excesivă devine și mai evidentă, prin reglementarea termenului de un an de 

decădere pentru sesizarea instanței judecătorești [prin art.11 alin.(2) din Legea nr.554/2004], 

termen calculat de la data procesului-verbal de conciliere. Un alt motiv de 

neconstituționalitate îl constituie caracterul echivoc, ambiguu, lipsit de claritate al textului de 

lege, caracteristici ce contravin exigențelor referitoare la calitatea legii, prevăzute de art.1 

alin.(5) din Constituție. 

Motivarea Curții Constituționale: 

- prevederile art.7 alin.(6) au fost modificate prin Legea nr.212/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 şi a altor acte 

normative, iar prevederile art.11 alin.(1) lit.e) au fost abrogate prin același act normativ. În 

prezent, partea introductivă a art.7 alin.(6) din Legea nr.554/2004 are următorul conținut: 

„Plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contracte administrative trebuie 

făcută în termen de 6 luni, care va începe să curgă:[…]”. 

- în cazul acțiunilor în contenciosul administrativ având ca obiect contractele 

administrative, procedura prealabilă era asemenea concilierii în cazul litigiilor comerciale; 

prin urmare, dispozițiile legale speciale se coroborau cu prevederile art.7201 din Codul de 

procedură civilă din 1865 care reglementau procedura concilierii prealabile în cazul litigiilor 

comerciale, aceste prevederi fiind abrogate odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de 

procedură civilă. 

- având în vedere succesiunea în timp a modificărilor legislative, Curtea a constatat 

că, în reglementarea de drept comun [Legea nr. 554/2004] a existat un vid legislativ în 

privința procedurii prealabile în cazul acțiunilor în contencios administrativ având ca obiect 

contractele administrative; în prezent, dreptul comun în materie reglementează procedura 

prealabilă. În reglementarea specială [materia contractelor de achiziții publice] a existat un 

vid legislativ în privința procedurii prealabile în cazul acțiunilor în contencios administrativ 
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având ca obiect contractele de achiziţie publică; în prezent, legea specială stabilește că nu 

este necesară parcurgerea unei proceduri prealabile. 

- atât norma de drept material, cât și norma de drept procesual califică, prin asimilare, 

contractul de achiziție publică drept act administrativ, în sensul Legii nr. 554/2004, cu 

consecința aplicării regimului juridic respectiv. 

- cu privire la regimul juridic al actului administrativ, acesta este definit la art. 2 

alin.(1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 ca „actul unilateral cu caracter individual sau 

normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică în vederea organizării 

executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge 

raporturi juridice”, în vreme ce art. 2 alin.(1) lit. c
1
) asimilează „actelor administrative, în 

sensul prezentei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect 

punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, 

prestarea serviciilor publice, achizițiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute și alte 

categorii de contracte administrative”  

- procedura de contestare a actului administrativ are o reglementare particulară, care 

presupune, anterior acțiunii în fața instanței judecătorești competente, formularea unei 

plângeri în fața autorității administrative [art. 7 alin. (1), respectiv alin. (2) lit. j) care 

definește plângerea prealabilă]; plângerea prealabilă este cunoscută sub denumirea de recurs 

administrativ; recursul administrativ este un mijloc de remediere a eventualei nelegalități 

sau/și neoportunități a actului administrativ atacat, prin reexaminarea lui de către organul 

emitent sau de organul ierarhic superior; procedura de soluționarea a acestuia este lipsită de 

garanția independenței și imparțialității și nu poate împiedica și nici restrânge accesul la 

justiție al persoanei pretins vătămate. 

- contractul administrativ reprezintă un mijloc juridic prin care se realizează 

administrația publică, astfel este firească opțiunea legiuitorului de a institui prioritatea 

interesului public față de principiul libertății contractuale când judecata are ca obiect un astfel 

de contract; acesta are o natura specială mixtă fiind format atât dintr-o parte de natură pur 

civilă în raport cu care părțile sunt pe poziție de egalitate juridică, cât și dintr-o parte 

reglementată, impusă de către autoritatea publică parte a raportului contractual; 

- prin interpretarea judiciară a dispozițiilor art.7 alin.(6) din Legea nr.554/2004, 

parcurgerea procedurii plângerii prealabile (care, potrivit dreptului pozitiv, are semnificația 

recursului administrativ) a devenit obligatorie atât pentru cocontractantul privat nemulțumit 

de un act al autorității publice, cât și pentru autoritatea publică contractantă, nemulțumită de 

un act al entității private cu care a intrat în raporturi contractuale de drept administrativ 

- în ipoteza reglementată de art.7 alin.(1), procedura administrativă prealabilă vizează 

litigiile generate de actele administrative unilaterale care, în principiu, sunt revocabile, 

această procedură este dificil de aplicat în litigiile izvorâte din contracte administrative care, 

fiind acte juridice bilaterale, sunt, în principiu, irevocabile; în al doilea rând, Curtea constată 

că plângerea prealabilă se introduce de persoana vătămată în vederea revocării actului 

administrativ emis de către o autoritate publică, rezultă că această procedură poate fi 

îndeplinită numai de către entitățile private lezate în drepturile sau interesele lor legitime prin 

aceste acte, iar nu și de către autoritățile publice cocontractante. Autoritatea publică nu poate 

fi ținută ea însăși să formuleze plângere prealabilă față de actele entității private care, în mod 

evident, nu exercită autoritatea publică. 

- având în vedere că motivele pentru care poate fi revocat un act administrativ, în 

urma parcurgerii procedurii plângerii prealabile, sunt nelegalitatea sau inoportunitatea sa, 

procedura prealabilă este inaplicabilă în cazul litigiilor privind executarea contractelor 

administrative, declanșate ca urmare a neîndeplinirii de către una dintre părțile contractante a 

obligațiilor contractuale asumate (cu alte cuvinte procedura respectivă poate fi un remediu 
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numai în cazul litigiilor având ca obiect anularea actelor administrative, inclusiv a 

contractelor administrative, nu și în cazul litigiilor privind executarea acestor contracte); 

- în cazul de față, Curtea reține că există suficiente repere jurisprudențiale ale 

instanțelor judecătorești pentru a se constata că norma de drept administrativ criticată nu este 

nici clară, nici previzibilă, împrejurare care a determinat o deturnare a sensului noțiunilor 

specifice contenciosului administrativ pe calea interpretării judiciare a normei; sintagma „are 

semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă 

fiind aplicabile în mod corespunzător” din cuprinsul dispozițiilor art.7 alin.(6) din Legea 

nr.554/2004, care face trimitere la norme de procedură civilă abrogate, a rămas fără obiect, 

astfel că prezervarea ei în dreptul pozitiv a determinat neclaritatea și imprevizibilitatea 

normei, fapt ce contravine prevederilor art.1 alin.(5) din Constituție. 

- printr-o jurisprudență constantă a instanțelor judecătorești, plângerea prealabilă a 

fost considerată obligatorie și pentru autoritățile publice reclamante care sunt părți în 

contractele administrative, indiferent de obiectul litigiilor izvorâte din aceste contracte, 

Curtea constată că această procedură administrativă (cu excepția situațiilor în care legea 

specială o prevedea expres) s-a desfășurat în lipsa unui temei legal, împrejurare ce determină 

încălcarea principiului legalității, consacrat de dispozițiile art.1 alin.(5) din Constituție. 

Astfel, față de motivarea prezentată mai sus, Curtea Constituțională a admis excepția 

de neconstituționalitate și constată că dispozițiile art.7 alin.(6) din Legea contenciosului 

administrativ nr.554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.212/2018, sunt 

constituționale numai în măsura în care nu impun autorității publice contractante parcurgerea 

procedurii prealabile. Totodată, a admis excepția de neconstituționalitate ridicată de aceeași 

parte în același dosar al aceleiași instanțe și constată că sintagma „are semnificația concilierii 

în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod 

corespunzător” din cuprinsul dispozițiilor art.7 alin.(6) și dispozițiile art.11 alin.(1) lit.e) din 

Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în redactarea anterioară modificării prin 

Legea nr.212/2018, precum și sintagma „data încheierii procesului-verbal de conciliere” din 

art.11 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 sunt neconstituționale. 
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