
LEGE Nr. 212/2018 din 25 iulie 2018
pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

și a altor acte normative

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 658 din 30 iulie 2018

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
    ART. I
    Legea contenciosului  administrativ  nr.  554/2004,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,
Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "c) act administrativ - 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;".
    2. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul
cuprins:
    "c^1) sunt asimilate 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;".
    3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(3)  În  litigiile  referitoare  la  actele administrative emise  pentru aplicarea regimului  stării  de
război, al stării de asediu sau al celei de urgență, cele care privesc apărarea și securitatea națională
ori  cele  emise  pentru  restabilirea  ordinii  publice,  precum  și  pentru  înlăturarea  consecințelor
calamităților naturale, epidemiilor și epizootiilor nu sunt aplicabile prevederile art. 14."
    4. La articolul 5, alineatul (4) se abrogă.
    5. La articolul 7, alineatele (1), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se
consideră  vătămată  într-un  drept  al  său  ori  într-un  interes  legitim  printr-un  act  administrativ
individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic
superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea,
în tot sau în parte, a acestuia. Pentru motive temeinice, persoana vătămată, destinatar al actului,
poate introduce plângerea prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale, și peste termenul
prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.
    ..........................................................................
    (3) Este îndreptățită să introducă plângere prealabilă și persoana vătămată într-un drept al său
sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect
de  drept.  Plângerea  prealabilă,  în  cazul  actelor  administrative  unilaterale,  se  va  introduce  în
termen de 30 de zile din momentul în care persoana vătămată a luat cunoștință, pe orice cale, de
conținutul  actului.  Pentru  motive  temeinice,  plângerea  prealabilă  se  poate  formula  și  peste
termenul de 30 de zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a luat cunoștință, pe orice cale,
de conținutul acestuia. Termenul de 6 luni prevăzut în prezentul alineat, precum și cel prevăzut la
alin. (1) sunt termene de prescripție.
    ..........................................................................



    (5)  În  cazul  acțiunilor  introduse  de  prefect,  Avocatul  Poporului,  Ministerul  Public,  Agenția
Națională  a  Funcționarilor  Publici,  al  celor  care  privesc  cererile  persoanelor  vătămate  prin
ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe sau al acțiunilor îndreptate împotriva actelor administrative
care nu mai pot fi revocate întrucât au intrat în circuitul civil și au produs efecte juridice, precum și
în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă."
    6. La articolul  7,  partea introductivă și  litera b) ale  alineatului  (6)  se modifică și  vor avea
următorul cuprins:
    "(6) Plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contracte administrative trebuie
făcută în termen de 6 luni, care va începe să curgă:
    ..........................................................................
    b) de la data când reclamantul a cunoscut cauza anulării,  dar nu mai târziu de un an de la
încheierea contractului."
    7. La articolul 7 alineatul (6), literele c) - e) se abrogă.
    8. La articolul 7, alineatul (7) se abrogă.
    9. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act
administrativ unilateral,  nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a
primit  niciun  răspuns  în  termenul  prevăzut  la  art.  2  alin.  (1)  lit.  h),  poate  sesiza  instanța  de
contencios  administrativ  competentă,  pentru  a  solicita  anularea  în  tot  sau  în  parte  a  actului,
repararea pagubei  cauzate și,  eventual,  reparații  pentru daune morale. De asemenea se poate
adresa instanței  de contencios administrativ și  cel  care se consideră vătămat într-un drept sau
interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a
unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare
pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. Motivele invocate în cererea de
anulare a actului nu sunt limitate la cele invocate prin plângerea prealabilă.
    ..........................................................................
    (2)  Instanța de contencios administrativ este competentă să soluționeze litigiile  care apar în
fazele  premergătoare  încheierii  unui  contract  administrativ,  precum  și  orice  litigii  legate  de
încheierea  contractului  administrativ,  inclusiv  litigiile  având  ca  obiect  anularea  unui  contract
administrativ. Litigiile care decurg din executarea contractelor administrative sunt în competența
de soluționare a instanțelor civile de drept comun."
    10. La articolul 10, alineatele (1), (1^1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1)  Litigiile  privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile  publice locale și
județene,  precum  și  cele  care  privesc  taxe  și  impozite,  contribuții,  datorii  vamale,  precum  și
accesorii  ale  acestora  de  până  la  3.000.000  de  lei  se  soluționează  în  fond  de  tribunalele
administrativ-fiscale,  iar  cele  privind  actele  administrative  emise  sau  încheiate  de  autoritățile
publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și
accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de lei se soluționează în fond de secțiile de contencios
administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.
    (1^1)  Cererile  privind actele  administrative  care  au ca  obiect  sume reprezentând finanțarea
nerambursabilă din partea Uniunii Europene se soluționează potrivit criteriului valoric, iar cererile
care  au  ca  obiect  acte  administrative  neevaluabile  se  soluționează potrivit  rangului  autorității,
conform prevederilor alin. (1).
    ..........................................................................
    (3) Reclamantul persoană fizică sau juridică de drept privat se adresează exclusiv instanței de la
domiciliul sau sediul său. Reclamantul autoritate publică, instituție publică sau asimilată acestora
se adresează exclusiv instanței de la domiciliul sau sediul pârâtului."
    11. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul
cuprins:



    "(4) Competența teritorială de soluționare a cauzei se va respecta și atunci când acțiunea se
introduce în numele reclamantului  de orice persoană de drept  public  sau privat,  indiferent de
calitatea acestuia din proces."
    12. La articolul 11 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    13. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1)  La  primirea  cererii,  instanța  dispune  citarea  părților.  Autoritatea  publică  emitentă  va
comunica împreună cu întâmpinarea actul atacat împreună cu întreaga documentație care a stat la
baza emiterii lui, precum și orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei. Instanța poate
solicita emitentului orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei."
    14. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(2) Instanța soluționează cererea de suspendare, de urgență și cu precădere, cu citarea părților.
Procedura  prevăzută  la  art.  200  și  201  din  Codul  de  procedură  civilă  nu  este  aplicabilă.
Întâmpinarea este obligatorie și se depune la dosarul cauzei cu cel puțin 3 zile înainte de termenul
de judecată. Reclamantul va lua cunoștință de conținutul întâmpinării de la dosarul cauzei. Instanța
poate acorda un nou termen de judecată în cazul în care reclamantul solicită amânarea pentru a
lua cunoștință de conținutul întâmpinării."
    15. La articolul 15, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1)  Suspendarea  executării  actului  administrativ  unilateral  poate  fi  solicitată  de  reclamant,
pentru  motivele  prevăzute  la  art.  14,  și  prin  cererea  adresată  instanței  competente  pentru
anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanța poate dispune suspendarea
actului  administrativ atacat,  până la soluționarea definitivă a cauzei.  Cererea de suspendare se
poate formula odată cu acțiunea principală sau printr-o acțiune separată,  până la soluționarea
acțiunii în fond.
    ..........................................................................
    (4) În ipoteza admiterii  acțiunii  de fond, măsura suspendării,  dispusă în condițiile art.  14, se
prelungește de drept până la soluționarea definitivă a cauzei, chiar dacă reclamantul nu a solicitat
suspendarea executării actului administrativ în temeiul alin. (1)."
    16. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Cererile în justiție prevăzute de prezenta lege pot fi formulate și personal împotriva persoanei
care a contribuit la elaborarea, emiterea, adoptarea sau încheierea actului ori, după caz, care se
face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes
legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În
cazul  în care acțiunea se admite,  persoana respectivă poate fi  obligată la plata despăgubirilor,
solidar cu autoritatea publică pârâtă."
    17. Articolul 16^1 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    Când raportul juridic dedus judecății o impune, instanța de contencios administrativ va pune în
discuția părților necesitatea introducerii  în cauză a altei persoane. Dacă niciuna dintre părți nu
solicită introducerea în cauză a terțului și instanța apreciază că pricina nu poate fi soluționată fără
participarea terțului, aceasta va respinge cererea fără a se pronunța în fond."
    18. La articolul 17, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1)  Cererile  adresate  instanței  se  judecă  în  ședință  publică,  în  completul  stabilit  de  lege.
Întâmpinarea este obligatorie și se va comunica reclamantului cu cel puțin 15 zile înainte de primul
termen de judecată.
    (2) Pentru cererile formulate în baza prezentei legi se percep taxele de timbru prevăzute de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările
și completările ulterioare."



    19. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "(2) Recursul suspendă executarea și se judecă de urgență. Procedura prevăzută la art. 493 din
Codul de procedură civilă nu se aplică în materia contenciosului administrativ."
    20. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă,
pronunțarea hotărârilor rămase definitive prin încălcarea principiului priorității dreptului Uniunii
Europene, reglementat la art. 148 alin. (2) coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constituția României,
republicată.
    (2) Sunt supuse revizuirii,  pentru motivul prevăzut la alin. (1), și  hotărârile definitive care nu
evocă fondul.
    (3)  Cererea de  revizuire  se  introduce  în  termen de  o  lună  de  la  data  comunicării  hotărârii
definitive și se soluționează de urgență și cu precădere."
    21. La articolul 24, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "(3) La cererea creditorului, în termenul de prescripție a dreptului de a obține executarea silită,
care curge de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) și care nu au fost respectate în mod
culpabil,  instanța  de  executare,  prin  hotărâre  dată  cu  citarea  părților,  aplică  conducătorului
autorității publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe
economie pe zi  de întârziere,  care  se face venit  la bugetul  de stat,  iar  reclamantului  îi  acordă
penalități, în condițiile art. 906 din Codul de procedură civilă.
    (4) Dacă în termen de 3 luni de la data comunicării hotărârii de aplicare a amenzii și de acordare
a  penalităților  debitorul,  în  mod  culpabil,  nu  execută  obligația  prevăzută  în  titlul  executoriu,
instanța de executare, la cererea creditorului, va fixa suma ce se va datora statului și suma ce i se
va datora lui cu titlu de penalități, prin hotărâre dată cu citarea părților. Totodată, prin aceeași
hotărâre, instanța va stabili, în condițiile art. 892 din Codul de procedură civilă, despăgubirile pe
care debitorul le datorează creditorului pentru neexecutarea în natură a obligației."
    22. La articolul 25, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cererile prevăzute la art. 24 alin. (3) și (4) se judecă în camera de consiliu, de urgență, și sunt
scutite de taxa judiciară de timbru. Procedura prevăzută la art. 200 și 201 din Codul de procedură
civilă nu este aplicabilă. Întâmpinarea este obligatorie și se depune la dosarul cauzei cu cel puțin 3
zile înainte de termenul de judecată. Reclamantul va lua cunoștință de conținutul întâmpinării de la
dosarul  cauzei.  Instanța poate acorda un nou termen de judecată în cazul  în care reclamantul
solicită amânarea pentru a lua cunoștință de conținutul întâmpinării.
    (3) Hotărârile pronunțate în condițiile art.  24 alin. (3) și  (4) sunt supuse numai recursului, în
termen de 5 zile de la comunicare."
    ART. II
    Articolul 53 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări
și  concesiune  de servicii,  precum și  pentru organizarea și  funcționarea Consiliului  Național  de
Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai
2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate
în cadrul  procedurii  de atribuire,  precum și  cele privind anularea sau nulitatea contractelor  se
soluționează  în  primă  instanță,  de  urgență  și  cu  precădere,  de  către  secția  de  contencios
administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante,
prin completuri specializate în achiziții publice."
    2. După alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și  (1^2),  cu următorul
cuprins:
    "(1^1)  Procesele  și  cererile  care  decurg  din  executarea  contractelor  administrative  se



soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către instanța civilă de drept comun
în circumscripția căreia se află sediul autorității contractante.
    (1^2) Acțiunile prevăzute la alin. (1) și (1^1) se pot introduce și la instanțele de la locul încheierii
contractului, dacă în acest loc funcționează o unitate ce aparține autorității contractante."
    ART. III
    La articolul 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire,
în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
în  România,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  278 din  17  mai  2013,  cu
modificările și  completările ulterioare, după alineatul  (1) se introduce un nou alineat,  alineatul
(1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Litigiile privind modalitatea de aplicare a prevederilor prezentei legi sunt de competența
secțiilor civile ale tribunalelor, indiferent de calitatea titularului acțiunii."
    ART. IV
    Articolul  8  din  Legea  nr.  164/2014  privind  unele  măsuri  pentru  accelerarea  și  finalizarea
procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de
compensații  cetățenilor  români  pentru bunurile  trecute în proprietatea statului  bulgar în urma
aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al
Legii  nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații  cetățenilor români pentru
bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și
Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile
Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 15 decembrie 2014, se modifică și
va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    Deciziile de validare/invalidare ale Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților pot fi
atacate  în  termen  de  30  de  zile  de  la  comunicare.  Litigiile  privind  modalitatea  de  aplicare  a
prevederilor  prezentei  legi  sunt  de  competența  secțiilor  civile  ale  tribunalelor,  indiferent  de
calitatea titularului acțiunii."
    ART. V
    La articolul 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare,
alineatele (2) - (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
    "(2)  Structurile  specializate  de  soluționare  a  contestațiilor  din  cadrul  direcțiilor  generale
regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal contestatarii sunt
competente pentru soluționarea contestațiilor ce au ca obiect:
    a) creanțe fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei;
    b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei;
    c) deciziile de reverificare, cu excepția celor pentru care competența de soluționare aparține
direcției generale prevăzute la alin. (5);
    d)  creanțele  fiscale  accesorii,  indiferent  de  cuantum,  aferente  creanțelor  fiscale  principale
stabilite  prin  decizii  de  impunere/acte  administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de  impunere
contestate și pentru care competența de soluționare a contestației revine structurii specializate de
soluționare a contestațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor.
    (3)  Structura  specializată  de  soluționare  a  contestațiilor  din  cadrul  Direcției  Generale  de
Administrare a Marilor  Contribuabili  este competentă să soluționeze contestațiile  formulate de
marii contribuabili ce au ca obiect:
    a) creanțe fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei;
    b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de până la 3 milioane lei;
    c) deciziile de reverificare, cu excepția celor pentru care competența de soluționare aparține
direcției generale prevăzute la alin. (5);
    d)  creanțele  fiscale  accesorii,  indiferent  de  cuantum,  aferente  creanțelor  fiscale  principale



stabilite  prin  decizii  de  impunere/acte  administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de  impunere
contestate și pentru care competența de soluționare a contestației revine structurii specializate de
soluționare a contestațiilor din cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
    (4) Contestațiile formulate de contribuabilii  nerezidenți  care nu au pe teritoriul  României un
sediu  permanent  ce  au  ca  obiect  creanțe  fiscale  în  cuantum  de  până  la  3  milioane  lei  se
soluționează de structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul direcțiilor generale
regionale  ale  finanțelor  publice/Direcția  Generală  de  Administrare  a  Marilor  Contribuabili
competentă pentru administrarea creanțelor respectivului contribuabil nerezident.
    (5) Direcția generală de soluționare a contestațiilor din cadrul A.N.A.F. este competentă pentru
soluționarea contestațiilor care au ca obiect:
    a) creanțe fiscale în cuantum de 3 milioane lei sau mai mare;
    b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de 3 milioane lei sau mai mare;
    c) creanțe fiscale și măsura de diminuare a pierderii fiscale indiferent de cuantum, precum și
decizia de reverificare, în cazul contestațiilor formulate de contribuabili împotriva actelor emise de
organele fiscale din aparatul central al A.N.A.F.;
    d)  creanțele  fiscale  accesorii,  indiferent  de  cuantum,  aferente  creanțelor  fiscale  principale
stabilite  prin  decizii  de  impunere/acte  administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de  impunere
contestate și pentru care competența de soluționare a contestației revine Direcției generale de
soluționare a contestațiilor din cadrul A.N.A.F."
    ART. VI
    Prevederile art. V se aplică contestațiilor depuse după data intrării în vigoare a prezentei legi.
 
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale
art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
 

                              p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
                              FLORIN IORDACHE
 
                              p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
                              ADRIAN ȚUȚUIANU
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