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Disclaimer 

La elaborarea sintezei jurisprudențiale au fost avute în vedere soluțiile pronunțate de 

instanțe în materia contenciosului administrativ, materia civilă și materia penală până la data 

27.01.2016. 

Prezenta compilație a fost elaborată de Asociaţia Salvaţi Bucureştiul şi se doreşte a fi un 

instrument de lucru util pentru organizaţiile nonguvernamentale, sau persoanele fizice 

preocupate de reglementările de urbanism, patrimoniu, construcţii. 

Sinteza conține informaţii care au fost considerate utile de către autori în urma experienţei cu 

litigiile urbanistice, de protecţia patrimoniului şi de construcţii și reprezintă informații 

orientative care urmează a fi adaptate, îmbunătăţite şi modificate în funcţie de diversitatea 

situaţiilor practice din activitatea celor care le folosesc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material realizat de Asociația Salvați Bucureștiul în cadrul proiectului Instrumente pentru accesul la justiție al 

ONG-urilor. Proiect finanțat prin granturile SEE, 2009-2014, în cadrul Programului Fondului ONG în România. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE, 2009-2014. Întreaga 

răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine Asociației Salvați Bucureștiul. 

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați www.eeagrants.org. Pentru informații 

despre Fondul ONG, accesați www.fondong.fdsc.ro. 
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Practică judiciară relevantă pentru 

domeniul urbanismului și 

construcțiilor  

 

1. Suspendarea executării actelor administrative premergătoare autorizației 
de construire/desființare 

 
Numeroase instanțe au dispus suspendarea executării unor acte administrative precedente 
emiterii autorizațiilor de construire/desființare. Astfel, chiar dacă actul final a cărui executare 
produce prejudiciul este autorizația, instanța a considerat că prejudiciul se produce inclusiv 
prin executarea actelor administrative emise anterior autorizației.  
 
O astfel de măsură dispusă de instanță sporește șansele „înghețării” lucrărilor de construcții 
încă de când acestea se află într-o fază incipientă. 
 

1.1. Curtea de Apel București a suspendat executarea unei hotărâri de aprobare a 
Planului Urbanistic Zonal care prevedea demolarea unor imobile din zone istorice 

 
Prin Decizia civilă nr. 323/26.01.2012, nepublicată, pronunțată în dosarul nr. 22382/3/2011, 
Curtea de Apel București a suspendat executarea Hotărârii de aprobare a unui Plan Urbanistic 
Zonal apreciind 

Cu privire la fondul cauzei, Curtea constată că reclamanta a formulat critici exclusive cu 
privire la considerentele primei instanțe vizând constatarea inexistenței condiției 
pagubei iminente prevăzută de disp. art. 15 din legea nr. 554/2004 prin raportare la art. 
14 din același act normativ, în sensul constatării că prin executarea HCGMB nr. 
151/2006 nu s-ar putea consideră că s-ar produce prejudicii materiale imediate sau 
previzibile în patrimoniul Municipiului București. 
Astfel se reține că interepretarea corectă a acestor dispoziții impune constatarea 
întrunirii și a cerinței pagubei iminente având în vedere că într-adevăr PUZ (aprobat 
prin actul administrativ în cauză) nu oferă din momentul emiterii sale, dreptul de a 
desfășura lucrări de desființare ale unor imobile cu valoare arhitecturală și de 
monument istoric, însă că, prin caracterul său cu care a fost investit de lege, el schimbă 
regulile de utilizare a terenului pe care îl reglementează. 
Astfel se constată că instanța de fond în mod greșit a apreciat că paguba la care face 
referire reclamanta nu constituie efectul direct și necondiționat al executării HCGMB 
151/2006, ci consecința executării actelor administrative subsecvente acestei hotărâri, 

Capitolul 
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respectiv autorizațiile de desființare emise în condițiile legii 50/1991, ordinele de 
declasare emise în condițiile legii 422/2001 și nu în ultimul rând actele emise în 
procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică, având în vedere considerentele 
expuse anterior în privința obligativității respectării de către toate aceste acte 
administrative, atacabile în mod separat, a regimului impus prin HCGMB nr. 151/2006 
de aprobare a PUZ, acesta din urmă fiind menționat ca act care stă la baza emiterii 
tuturor actelor administrative ulterioare, împrejurare dovedită de către recurenta-
reclamantă cu înscrisurile atașate în dosarul primei instanțe.  
În consecință, Curtea apreciază că prin continuarea aplicării acestui act administrativ se 
va produce în patrimoniul Municipiului București o pagubă materială iminentă, în 
modalitatea expusa anterior, care nu poate fi limitată ori evitată prin alte mijloace ci 
exclusiv prin impiedicarea producerii de efecte juridice determinătă de suspendarea 
executării până la soluționarea irevocabilă a dosarului având ca obiect anularea acestui 
act administrativ, urmând ca în temeiul dipozițiilor art. 312 alin. 1-3 C.proc.civ., art. 304 
pct. 9 C.proc.civ și art. 20 din legea nr. 554/2004 să fie admis recursul, […]. 
 

Astfel, în speța de mai sus, Curtea a apreciat că doar suspendarea executării Hotărârii de 
aprobare a PUZ poate împiedica producerea de prejudicii, chiar dacă actul final de executare 
este autorizația de desființare.  
 

1.2. Curtea de Apel Cluj a suspendat executarea unei Hotărâri de aprobare a unui Plan 
Urbanistic Zonal care prevedea demolarea unor imobile din zone istorice 
 
Prin Decizia civilă nr. 4875/21.11.2011, nepublicată, pronunțată în dosarul nr. 
958/117/2011, Curtea de Apel Cluj a suspendat executarea Hotărârii de aprobare a unui Plan 
Urbanistic Zonal, apreciind că se impune suspendarea executării actului premergator actului 
care produce în mod nemijlocit prejudiciul 

Existența condiției în cauză s-a demonstrat având în vedere situația concretă întrucât 
consecința punerii în executare a actelor a căror suspendare se solicită presupune 
intervenția asupra monumentelor istorice în sensul art. 23 alin. 2 din Legea nr. 
422/2001. 
Aserțiunile intimaților referitor la efectele asupra patrimoniului în baza unor acte 
administrative emise având ca temei actul administrativ a cărui suspendare se solicită 
sunt apreciate ca fiind pertinente. 
Legalitatea actului administrativ atacat se fundamentează pe legalitatea actelor care au 
stat la baza emiterii acestuia iar analiza actelor și operatiunilor tehnico – materiale care 
au format ansamblul de documente necesare emiterii actului solicitat se analizează 
concomitent cu actul administrativ atacat. 
Condiția existenței pagubei apare ca fiind îndeplinită chiar și în ipoteza în care 
prejudiciul material se crează doar în premisa prin actul administrativ a cărui 
suspendare se solicită în ipoteza în care acesta este temei a unui alt act administrativ de 
natură a crea el însuși prejudiciul care se reclama. 
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1.3. Curtea de Apel București a suspendat executarea Hotărârii de aprobare a unui Plan 
Urbanistic Zonal care prevedea defrisarea unor arbori, desi defrisarea urma unei 
autorizații de construire. 

 
Prin Decizia civilă nr. 1512/07.06.2010, nepublicată, pronunțată în dosarul nr. 
35036/3/2009, Curtea de Apel București a dispus suspendarea executarea Hotărârii de 
aprobare a unui Plan Urbanistic Zonal apreciind 

În ce privește paguba iminentă, Curtea apreciază ca prin punerea în practica a PUZ 
aprobat se va distruge spatiul verde aflat în zona vizata, a cărui existență nu este negată, 
dar al cărui regim juridic nu-l cunoaște nici măcar autoritatea locală însărcinată cu 
protecția mediului. Cert este că distrugerea copacilor existenți constituie un prejudiciu 
ireparabil pentru locuitorii din zonă, în ce privește calitatea mediului, aspect sesizat în 
mod corect și de prima instanță. Recurentii sustin ca operatiunea de defrisare a copacilor 
nu este urmarea punerii în aplicare a HCGMB nr. 67/2009, insa aceste apărari nu pot fi 
reținute, întrucât în baza PUZ se emite autorizația de construire, care da dreptul la 
defrisare. 
 

Curtea a apreciat ca doar suspendarea executării Hotărârii de aprobare a PUZ poate impiedica 
producerea de prejudicii, acesta fiind un act administrativ care sta la baza actului în temeiul 
căruia se realizează defrișările.  
 

1.4 Curtea de Apel București a suspendat executarea Hotărârii de aprobare a unui Plan 
Urbanistic Zonal care prevedea construirea unei artere de circulatie. 
 
Prin Sentința civilă nr. 1062 /27.02.2013, nepublicată, pronunțată în dosarul nr. 
43728/3/2012, ramasa irevocabila prin Decizia nr. 1920/26.04.2013 pronunțată de Curtea 
de Apel București, Tribunalul București a suspendat executarea unui Plan Urbanistic Zonal 
retinand  

Tribunalul constată ca Planul Urbanistic Zonal aprobat HCGMB nr. 131/30.08.2012 nu 
conferă din momentul emiterii sale dreptul autorităților publice de a desfasura lucrari de 
constructie sau de desfiintare a imobilelor, insa, prin natură să reglementează modul 
concret de utilizare a terenurilor, precum și de amplasare, dimensionare și realizare a 
volumelor construite, amenajarilor și plantatiilor, efectul direct fiind posibilitatea 
invocarii sale ca fundament al unor acte administrative ulterioare. [...]Realizarea 
scopului acestui act normativ va implică demolarea imobilelor existente și inlaturarea 
intregului tesut urban existent și prin aceasta actul este prejudiciator la adresa 
patrimoniului cultural al orasului în modul arătat pe larg la pct. 5.3.1. Emiterea unor 
autorizații de construire/desfiintare executorii de indata indeplineste condiția pagubei 
iminente, din moment ce emiterea autorizațiilor este efectul direct al regimului tehnic și 
juridic al zonei, ce conferă autorităților prerogative sporite. 
Nu pote fi reținută suținerea pârâților în sensul că intervenția asupra siturilor 
arheologice este condiționată de avizul Ministerului Culturii în faza următoare, a 
emiterii sutorizațiilor de construire – ceea ce ar evita orice pagubă materială, deoarece 
nu se poate face abstracție de dimensiunea proiectului. Prin acest PUZ se reglemetează 
modul concret de utilizare a tuturor terenurilor din zonă.  
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2. Suspendarea executării autorizației de desfiintare emise ca urmare a 
obligării Primarului să emită respectiva autorizație de desființare  
 
Într-o speță prin care s-a solicitat suspendarea executării unei autorizații de desființare, 
autorizație emisă de Primar ca urmare a obligării sale de către instanță, instanța învestită cu 
solicitarea de suspendare a respectivei autorizații s-a pronunțat asupra neîncălcării 
autorității de lucru judecat. 
 
Prin Sentința civilă nr. 1656/20.04.2011, nepublicată, pronunțată de Tribunalul București în 
cauza 21773/3/2011, menținută irevocabilă prin Decizia nr. 1730.15/09.2011 pronunțată de 
Curtea de Apel București, se arată că 

Sublinierea anterioară conține în nuce explicația de ce, în opinia prezentei instanțe, nu 
există un impediment legal în a se dispune suspendarea executării celor două autorizații 
de desființare cu care a fost învestită prezenta instanță și de ce nu este o încalcare a 
autorității de lucru judecat sau o lipsire de efecte a hotărârii judecătorești prin care s-a 
dispus pârâților Primarul Sectorului 1 București și Primăria Sectorului 1 București, 
emiterea acestor autorizații – numim aici sentința nr. 2124/04.06.2009 irevocabilă a 
Tribunalului București – Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal.  
Instanța a stabilit, potrivit acestei senințe, o obligație de rezultat, rezultat ce constă în 
emiterea unor autorizații de desființare a unor imobile, acte ce au un anumit regim 
juridic și o anumită procedură de emitere, riguros reglementată de către legea 
specifică din domeniu, […] 
Se observă că, din conținutul hotărârii judecătorești menționate, că instanța nu a 
circumstanțiat în nici un fel modul de emitere al acestor autorizații și nici nu putea să o 
facă, altfel ar imixtiona în atribuțiile altei puteri, cea executivă, prin autoritățile publice 
central sau locale implicate în acest proces și, chiar dacă această obligație de rezultat 
trebuie îndeplinită, nu pote fi nici măcar prezumat (este în afara oricărui dubiu că 
instanța nu poate „îndemna” la nerespectarea legii) că această atingere a obiectivului 
fixat se poate face eludând condițiile legale de obținere a autorizațiilor, cu atât mai puțin 
cele strict formale, evidente și obiective, așa cum este documentația pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, adică toate actele emie conform legii, pe baza cărora 
se emite autorizația de construire/desființare, cum stipulează foarte clar art. 2 alin. 2 din 
Lg. Nr. 50/1991. 
 

 

3. Aparenta de nelegalitate a Hotărârii de aprobare a PUD determină 
aparența de nelegalitate a autorizației emise în baza respectivului PUD 
 
In dreptul administrativ, nulitatea unui act administrativ (actul nr. 1) determină nulitatea actului 
administrativ subsecvent (actul nr. 2). Aceasta implicatie este valabila și în cazul aparentei de 
nelegalitate. Instanța investită cu cererea de suspendare a actului nr. 2 apreciază, la o judecată 
sumara, dacă exista o aparenta de nelegalBucureștiitate, deci dacă exista o puternica 
probabilitate ca instanța de fond să anuleze actul nr. 2. Instanța de fond va fi investită și cu 
analizarea legalității actului nr. 1 care sta la baza actului nr. 2.  
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Tribunalul București s-a pronunțat asupra acestei chestiuni prin sentința civilă nr. 
2724/15.07.2011, nepublicată, pronunțată în dosarul 33719/3/2011, menținută prin Decizia 
civilă nr. 2538/03.11.2011 pronunțată de Curtea de Apel: 

In legatura cu motivele care crează o indoiala serioasa în privinta legalității autorizației 
de construire nr. 86/08.03.2011 emisa de Primarul Sectorului 4 București, trebuie aratât 
ca, asa cum rezultă din probele administrate, o parte dintre acestea sunt cele ce decurg 
din aparenta de nelegalitate a HCL Sector 4 nr. 78/31.08.2009 Anexa – pozitia 4, pentru 
ca în baza documentației de urbanism PUD Aqua Parc a fost emisa autorizația de 
construire, dar sunt și altele, la fel de importante, numai în legătură cu acest act 
aministrativ. 

 
 

4. Componența comisiilor pentru lucrările de utilitate publică de interes local 
 
Potrivit art. 9 alin. (1) și (3) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, comisiile pentru lucrările de interes local vor avea în componență și 
reprezentanţii consiliilor locale interesate. 

Art. 9 (1) Cercetarea prealabilă pentru lucrările de interes naţional se face de către 
comisii numite de Guvern, iar pentru lucrările de interes local de către comisii numite de 
delegaţia permanentă*) a consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului 
București. 
(3) Comisiile pentru lucrările de interes local vor fi alcătuite din reprezentantul 
consiliului judeţean sau al Consiliului General al Municipiului București, precum şi din 
reprezentanţii consiliilor locale interesate.  

 
Nelegalitatea hotărârii de consiliu pentru lipsa reprezentanților consiliului local din comisia 
care efectuează cercetarea prealabilă pentru lucrările de interes local este reținută și prin 
Sentința civilă nr. 1176/09.04.20081, pronunțată de Tribunalului București în cauza 
20092/3/2007, menținută de Curtea de Apel București: 

O altă prevedere legală care nu a fost respectată cu ocazia adoptării HCGMB nr. 
160/06.07.20076 este cea a art. 9 alin. 3 din Lg. nr. 33/1994.  
Așa cum s-a arătat anterior art. 8 din aceeași lege condiționează declararea utilității 
publice de efectuarea cercetării prealabile, iar art. 9 alin. 2 arată că cercetarea 
prealabilă pentru lucrările de interes local se face de către comisii numite de delegaţia 
permanentă a consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului București.  
Componenţa acestor comisii este stabilită de prevederile art. 9 alin. 3: „Comisiile pentru 
lucrările de interes local vor fi alcătuite din reprezentantul consiliului judeţean sau al 
Consiliului Local al Municipiului București, precum şi din reprezentanţii consiliilor locale 
interesate.”[…] 
Verificând componenţa Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 
declarării utilităţii publice a lucrării, se constată că din această comisie au făcut parte: 

                                                           
1 Sentința civilă nr. 1176/09.04.2008 este disponibilă la următoarea adresă http://www.crj.ro/userfiles/phpV4ojL5.pdf 

(accesată la 11.01.2016) 

 

http://www.crj.ro/userfiles/phpV4ojL5.pdf
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arhitectul şef al Municipiului București, doi reprezentanţi ai Consiliului General al 
Municipiului București şi doi reprezentanţi ai Primăriei Municipiului București.  
N-au făcut parte din această comisie reprezentanţi ai consiliilor locale de sector – 
Consiliul Local sector 1 și Consiliul Local sector 6.[…]în cazul de față aceasta cerință 
trebuia respectata cu atât mai mult cu cât exista un veritabil conflict de interese, PMB 
era titularul investitiei și totodată, prin reprezentantii sai din componenta comisiilor, 
verifica oportunitatea și legalitatea efectuarii lucrarii, situație care duce la concluzia ca 
au fost incalcate prevederile art. 9 din lege.  
 

 

5. Repararea pagubei într-un proces de contencios administrativ ca urmare a 
anulării autorizației de construire vătămătoare 
 
Prevederile art. 8 și art. 18 din Legea 554/2004 instituie un contencios de plina jurisdictie, în 
cadrul caruia se stabileste repararea pagubei. Dispozițiile art. 18 din Legea 554/2004 nu pot fi 
interpretate decat în corelare cu dispozițiile art. 8 din lege. 
 
Autoarea Gabriela Bogasiu citează mai multe decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția 
de Contencios Administrativ și Fiscal, în lucrarea să intitulată Legea contenciosului administrativ 
comentata și adnotata cu legislatie, jurisprudența și doctrina2, decizii prin care ICCJ se pronunta 
asupra necesitatii pronunțării instanței de contencios administrativ asupra repararii pagubei în 
urma anulării actului. 
 
Prin Decizia 2972/20073 se reține 

Or, din prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 
rezultă ca scopul acțiunii în contencios administrativ este anularea actului, administrativ 
atacat, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei 
cauzate persoanei vătămate prin actul administrativ nelegal, aspecte asupra carora 
instanța competenta are obligația să se pronunte. 
Instanța de fond, admitand acțiunea și dispunand anularea actelor administrative atacate, 
a exonerat societatea comerciala de plata sumei respective, ceea ce nu reprezinta o 
reparare a pagubei produse, din moment ce aceasta dispoziție nu are ca finalitate 
repunerea partilor în situația anterioara emiterii actelor administrative fiscale anulate ca 
nelegale. 

 
Prin Decizia 2037/20054 se reține, de asemenea 

Repararea integrala a prejudiciului presupune inlaturarea tuturor consecintelor 
daunatoare ale unui fapt ilicit și culpabil, fie ele patrimoniale sau nepatrimoniale, în scopul 
repunerii în situația anterioara a victimei, conform principiului de drept restitutio în 
integrum. 

 

                                                           
2 Editura Universul Juridic, București 2008 
3 Ibid. p. 285  
4 Ibid. p. 286  
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Iuliana Riciu în lucrarea Procedura contenciosului administrativ. Aspecte teoretice și repere 
jurisprudentiale5 apreciază 

Dispozițiile art. 18 din Lega nr. 554/2004, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 
262/2007, nu pot fi interpretate decat în corelare cu art. 8 din lege, care reglementează 
obiectul acțiunii judiciare. [...] Din interpretarea prevederilor art. 18 în coroborare cu art. 
1 alin. (1) și art. 8 din Legea nr. 554/2004, se desprinde concluzia ca este vorba de un 
contencios administrativ subiectiv de plina jurisdictie, în cadrul caruia instanța are de 
analizat nu numai conformitatea actului administrativ cu legea, ci și existenta unei 
vătămari produse reclamantului într-un drept sau interes legitim, în lipsa căreia nu poate 
fi aplicata sanctiunea anulării. 

 
Instanțe de contencios administrativ au dispus desfiintarea constructiilor realizate în baza unor 
autorizații anulate. 

 
Prin Decizia Curții de Apel Cluj nr. 1472/31.05.2010, nepublicată, pronunțată în dosarul nr. 
1931/117/2008, instanța de contencios administrativ a anulat o autorizație de construire și 
impune demolarea constructiei edificate în baza respectivei autorizații, ca forma de reparare 
a pagubei. în motivarea deciziei, instanța mentionează 

Potrivit art. 12 din Legea 50/1991 autorizațiile de construire emise cu încălcarea 
prevederilor legale pot fi anulate de instanțele de contencios administrativ și în acest 
context instanța de recurs va aprecia că autprizația este emisă cu încălcarea 
prevederilor legale pentru că lipsește dovada titlului de proprietate, dova avizelor cerute 
de certificatul de urbanism, HCL 46/2007 nu are documntele prevăzute de Legea 
350/2001, proiectul tehnic și celelalte acte nu sunt vizate spre neschimbare, sunt depășiți 
indicii urbanistici fără ca această situație să poată fi considerată ca acoperită ca urmare 
a hotărârii de consiliu susnumită, astfel că nu pot fi luate în considerare decât normele 
generale de urbanism și prin edificarea acestei construcții sunt aduse prejudicii 
reclamnatei care deține un imibil în vecinătatea acestei construcții. 
Acesta este și motivul pentru care datorita nelegalității autorizației și consecintelor 
negative și de neinlaturat prin care s-a edificat o constructie mai Înalta decat prevad 
normele urbanistice, la distante sub minimul stabilit prin aceleasi dispoziții și cu un 
coeficient de ocupare de trei ori mai mare decat maximul admis, este întemeiată și 
solicitarea reclamantei de demolare a constructiei edificate de către pârâtul BI. 
Admite recureul declarat de SC CIE SRL împotriva sentinței civile 2785 din 16.10.2009 
pronunțată în dosrul nr. 1931/177/2008 al Tribunalului Cluj, pe care o modifică în 
sensul că admite acțiunea reclamantei SC CIE SRL în contradictoriu cu pârâții Primarul 
Comunei F, dispune desființarea construcției executate în baza acestei autorizații de 
construire și obligă pârâții la plata cheltuielilr de judecată către reclamantă în sumă de 
875,9 lei. 

 
Aceeasi solutie a fost data și prin alte două deciziile: 
 
Prin Decizia Curții de Apel Galați nr. 132/R/13.04.2006, nepublicată, pronunțată în cauza nr. 
1191/44/2006 se arată: 

                                                           
5 Editura Hamangiu, 2012, p. 363 
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În aceste condiții probabtorice ale cauzei, eliberarea autorizației s-a făcut cu încălcarea 
Legii nr. 50.1991, motiv pentru care se impune anularea ei, în temeiul art. 12 din aceeași 
lege, precum și a actelor subsecvente ce au stat la baza eliberării și art. 18 pct. 2 din Legea 
nr. 554/2004. 
Admite recursul declarat de reclamanta K, domiciliată în G, str.-, împotriva sentinței civile nr. 
184 din data de 19.12.2005 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr. 1371/2005. 
Modifică sentința nr. 1184/19.12.2005 a Tribunalului Galați în rejudecare.  
Admite acțiunea reclamantei, dispune anularea autorizației nr. 769/06.06.2005 eliberată de 
Primăria Mun. Galați și a actelor subsecvente, precum și eliberarea terenului de de 
construcții edificate de pârâtă.  
 

Prin Decizia civilă nr. 118/CA/18.02.20106, pronunțată de Curtea de Apel Oradea 
Prin sentința 632/CA din 27 octombrie 2010, Tribunalul Bihora admis acțiunea precizată 
formulată de reclamanta Asociația de proprietari nr. 1 O cu sediul în O, -,-3, jud. B, în 
contradictoriu cu pârâții Primăria Municipiului O Comisia Municipală de Urbanism și 
Amenajarea teritoriului, cu sediul în O, P-ța - nr.1, jud. B,și, domiciliat în O,-, -.1,.8,.50, jud. 
B, și, în consecință dispus anularea autorizației de construire nr.887/30.03.2006 emisă în 
favoarea pârâtului, precum și desființarea construcției edificate în temeiul autorizației 
de construire nr.887/30.03.2006, după obținerea autorizației de demolare. 
În ceea ce privește capătul de cerere referitor la desființarea construcției edificate în 
baza autorizației anulate, instanța s-a constatât că, în conformitate cu disp. art.8 al.1 din 
Legea nr.50/1991, demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parțială sau totală, a 
construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor, și a oricăror amenajări se fac numai 
pe baza autorizației de desființare obținute în prealabil de la autoritățile prevăzute la 
art. 4. Prin urmare, instanța a admis și capătul de cerere privind desființarea construcției 
edificate în temeiul autorizației de construire nr.887/30.03.2006, sub condiția obținerii 
în prealabil a autorizației de demolare prevăzută de acest text de lege. 
Astfel, constatând că, recursul nu a fost timbrat anticipat și că recurentul nu s-a 
conformat obligației de timbrare, potrivit mențiunii din citația transmisă pentru 
termenul din 18 februarie 2010, când procedura a fost legal îndeplinită și că nu operează 
scutirea legală de obligația timbrării, curtea de apel urmează a da eficiență dispozițiilor 
art.20 alin.1 și 3 din Legea nr.146/1997, respectiv ale art.3 și 9 din nr.OG32/1995 cu 
modificările ulterioare și va anula ca netimbrat recursul. 

 
 

6. Desființare construcție - măsură dispusă de către instanța civilă 
 

Prin Sentința civilă nr. 16169/27.10.2014, nepublicată, pronunțată de Judecatoria Sector 3 – 
Secția civilă în cauza nr. 40971/301/2012 s-a admis solicitarea reclamanților având ca obiect 
obligația de a face și s-a dispus obligarea pârâților să desființeze construcția edificată la dresa 
din str. Dudești nr. 94.  

 

                                                           
6 Decizia este disponibilă la următoarea adresă http://legeaz.net/spete-contencios-jurindex/autorități-publice-locale-118-

2010-tbd (accesată la 08.01.2016) 
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Soluția instanței a fost dată ca urmare a anulării irevocabile a autorizațiilor de construire 
inițiale într-o altă cauză, de către instanța de contencios administrativ, și ca urmare a 
admiterii în cauză a excepțiilor de nelegalitate și constatării neleglalității autorizațiilor de 
construire în baza cărora a fost supraetajată construcția din Calea Dudești nr. 94. 

 
În cuprinsul Sentinței Judecătorieie Sectorului 3 se arată următoarele: 

Asfel, instituția Primarului Sectorului 3 a fost chemată în judecată în calitate de 
autoritate publică ce a emis actele administrative reprezentate de cele patru autorizații 
de construire emise pentru imobilul din Calea dudești nr. 94, iar atragerea răspunderii 
sale se poate realiza în baza Legii nr. 554/2004, ce reglementează o ipoteză specială de 
răspundere civilă delictuală. 
Pe fondul cauzei, instanța reține că acțiunea formulată de reclamanți este întemeiată, 
fiind întrunite toate condițiile răspunderii civile delictuale, pentru următoarele motive: 
[…] 
Fapta ilicită a pârâților persoane fizice a fost săvârșită cu concursul instituției 
Primarului Sectorului 3 București, care a emis patru autorizații de construire ilegale, 
încălcând în mod repetat normele privind urbanismul și pe cele privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții. […] 
Acțiunea de față este în esență o acțiune în repararea prejudiciului cauzat prin 
încălcarea dispozițiilor legale privind urbanismul și executarea lucrărilor de construcții 
și, potrivit principiului reparării în natură a prejudiciului, sancțiunea ce se impune pentu 
fapta ilicită a pârâților este desființarea construcției ilegale. 
 

 

7. Procesul-verbal de receptie reflecta doar încheierea efectelor actului față de 
beneficiar, iar nu și încheierea tuturor efectelor juridice pe care actul le 
produce față de terți 

 
Decizia civilă a Curții de Apel Cluj nr. 11835/20057 confirma aceasta interpretare 

Situația de incetare a aplicabilității actului administrativ atacat prin producerea 
efectelor acestuia, are și ea un regim juridic distinct și trebuie analizata în raport cu 
toate efectele pe care un act administrativ le poate produce, atât în raport cu toate 
efectele pe care un act administrativ le poate produce, atât în raport cu solicitantii – 
beneficiari Direcți ai actului, cât și în raport cu terte persoane.  
In considerarea celor mentionate anterior, Curtea apreciază ca instanța de fond a pornit 
de la premisa gresita întrucât a avut în vedere epuizarea efectelor autorizației de 
construire numai în ceea ce privește beneficiarii actului, ignorand faptul ca un act 
administrativ produce efecte și față de terti, iar aceste efecte pot avea caracter continuu, 
în timp, și dupa ce efectele s-au epuizat față de beneficiarii actului. 

                                                           
7 Decizia Curții de Apel Cluj este publicata în CJ, nr. 11/2008, p.40 și redata partial în doctrina - Ovidiu Podaru, Drept 

administrativ. Practică judiciară comentată. Vol. 1. Actul administrativ (II) Un secol de jurisprudență (1909-2009), pp. 

398-401 
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8. Culpa beneficiarului autorizației de construire în realizarea faptei ilicite a 
emiterii nelegale a autorizației 
 
Prin Decizia nr. 208 din 1 februarie 2011, pronunțată de Curtea de Apel Ploiesti8, rețin 
următoarele: 

De asemenea, instanța de fond, în mod eronat a apreciat calitatea de constructor de 
bună-credinţă a reclamantului-reconvenţional, care trebuia să ştie, în calitate de 
comerciant sau să se consulte cu un specialist, mai ales că dorea să construiască un mic 
cartier de locuinţe în apropierea Aeroportului Băneasa, dacă este nevoie de un aviz din 
partea Autorităţi Aeronautice Române, ca și celelalte avize pe care le-a obținut în baza 
certificatului de urbanism şi în vederea eliberării autorizației de construire, care ulterior, 
s-a eliberat numai pentru o singură locuinţă, fiind anumite probleme în acest sens. Având 
în vedere amplasarea topografică a terenului, acesta avea obligația de a efectua toate 
demersurile necesare pentru a se asigura că locuinţa sau locuinţele vor fi edificate în 
condiţii de legalitate şi că toate acordurile și avizele legale au fost obţinute . 
Buna credinţă este atitudinea subiectivă a persoanei interesate care efectuează un 
anumit demers sau acţiune, cu efecte juridice, în sensul că trebuie să se asigure în mod 
rezonabil, diligent, că ceea ce face corespunde legalităţii. 
Mai mult decât atât, acesta a edificat pe riscul său construcţia respectivă, deoarece 
cunoştea faptul că trebuie să obțină avizul A.A.C.R., întrucât la 2.10.2003 a solicitat acest 
aviz pentru construirea a 10 locuinţe în aceeaşi locaţie, aviz care nu a fost obținut. 
În consecinţă, nu poate fi vorba numai de culpa sau eroarea umană a funcționarilor 
Primăriei V., ci și propria culpă în demersul judiciar realizat „nemo censetur propriam 
turpitudinem allegans”. 
Acest aviz era obligatoriu, conform art. 2 pct. I din procedura anexă la O.M.T.C.T. nr. 
118/2003, aşa încât orice om prudent și diligent ar fi trebuit să aibă reprezentarea 
faptului că edificarea de construcţii pe respectivul amplasament poate impieta cu privire 
la siguranţa zborurilor aeriene, culpa să fiind evidentă. 

 
 

9. Competența instanței civile. Ipoteză: ridicarea excepției de nelegalitate a 
autorizției de desființare într-un proces civil în care se solicită reconstruirea 
clădirilor demolate în baza autorizațieie de desființare 
 

9.1. Sentința nr. 12/2015 pronunțată de Curtea de Apel Cluj  
 

Curtea de Apel Cluj a fost investită cu soluționarea conflictului negativ de competenta ivit 
intre Judecatoria Cluj-Napoca – Secția Civilă și Tribunalul Cluj – Secția de Contencios 
Administrativ. Curtea a stabilit în mod defintiv ca, în litigiul având ca obiect solicitarea de 
obligare a pârâtului Municipiul București la reconstruirea, pe amplasamentul pe care se 
gasesau înainte de demolare, a imobilelor din lista anexa a autorizației de 

                                                           
8 Decizia este disponibilă la adresa http://legeaz.net/spete-contencios/anularea-autorizației-de-construire-efecte-208-

2011 (accesată la 07.01.2016) 

 

http://legeaz.net/spete-contencios/anularea-autorizatiei-de-construire-efecte-208-2011
http://legeaz.net/spete-contencios/anularea-autorizatiei-de-construire-efecte-208-2011
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construire/desfiintare nr. 546/10.11.2010, acțiunea reclamantelor organizatii 
neguvernamentale este de competenta Judecatoriei. Curtea de Apel Cluj – Secția a II-a de 
Contencios Administrativ și Fiscal a reținut, în Sentința civilă nr. 12/14.01.2015, nepublicată, 
pronunțată în cauza nr. 26/33/2015 

Reclamantele au invocat, în susținerea cererii de chemare în judecată, având ca obiect 
obligația de a face (obligarea la reconstruirea a unor imobile), dispozițiile Codului civil 
referitoare la răspunderea civilă delictuală. 
Curtea observă că temeiul juridic al cererii a fost pus în discuția părților și analizat de 
cele două instanțe aflate în conflict negativ, reclamanetele susținând în față instanțelor 
că își întemeiază acțiunea pe disp. Codului civil, și nu pe ale Legii nr. 554/2004. 
Acțiunea formulată are natură unei acțiuni de drept comun, în obligație de a face, 
indreptata impotriva unui subiect de drept public, chemat în instanța în calitatea să de 
proprietar al unui imobil, în prezent demolat, și nu de emitent al unui act administrtiv 
nelegal și prejudiciatr pentru reclamante. 
Fata de cele ce preced, potrivit art. 135 C.pr.civ, Curtea stabileste competenta de 
soluționare a cauzei privind pe reclamanți Asociatia Centrul Independent pentru 
Dezvoltarea Resurselor de Mediu și Asociatia pentru Protectia și Documentarea 
Patrimoniului din Romania Pro-Do-Mo, în contradictoriu cu pârâtul Municipiul București 
în favoarea Judecatoriei Cluj-Napoca. 

 

9.2. Sentința nr. 2/2015 pronunțată de Curtea de Apel Cluj  
 
Curtea de Apel Cluj – Secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal a reținut, în Sentința 
civilă nr. 2/07.01.2015 pronunțată în cauza nr. 1670/33/2015, următoarele 

Reclamantele au invocat, în susținerea cererii de chemare în judecată, având ca obiect 
obligația de a face (obligarea la reconstruirea a unor imobile), dispozițiile Codului civil 
referitoare la răspunderea civilă delictuală. 
Curtea observă că temeiul juridic al cererii a fost pus în discuția părților și analizat de 
cele două instanțe aflate în conflict negativ, reclamanetele susținând în față instanțelor 
că își întemeiază acțiunea pe disp. Codului civil, și nu pe ale Legii nr. 554/2004. 
Acțiunea formulată are natură unei acțiuni de drept comun, în obligație de a face, 
indreptata impotriva unui subiect de drept public, chemat în instanța în calitatea să de 
proprietar al unui imobil, în prezent demolat, și nu de emitent al unui act administrtiv 
nelegal și prejudiciatr pentru reclamante. 
Fata de cele ce preced, potrivit art. 135 C.pr.civ, Curtea stabileste competenta de 
soluționare a cauzei privind pe reclamanți Asociatia Centrul Independent pentru 
Dezvoltarea Resurselor de Mediu și Asociatia pentru Protectia și Documentarea 
Patrimoniului din Romania Pro-Do-Mo, în contradictoriu cu pârâtul Municipiul București 
în favoarea Judecatoriei Cluj-Napoca. 

 
 

10. Taxa de timbru aferentă acțiunilor prin care se solicită protejarea unui 
drept sau interes nepatrimonial prin reconstruirea imobilelor desființate în 
baza unei autorizații pe care o consideră nelegală 
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Judecatoria Sectorului 4 București, prin Încheierea din 20.05.2015, nepublicată, pronunțată în 
cauza 15733/4/2015/a1, arată următoarele:  
 
Instanța ce s-a pronunțat asupra cererii de reexaminare privind modul de stabilire a 
cuantumului taxei judiciare de timbru - prin care s-a solicitat constatarea caracterului 
neevaluabil în bani al acțiunii formulate de Asociatia Salvati Bucureștiul, acțiune având ca 
obiect cererea de obligare a pârâtului Municipiul București la reconstruirea, pe 
amplasamentul pe care se gaseau înainte de demolare, a unor imobile din str. Baldovin 
Parcalabu – a stabilit în mod defntiv urmatoarele 

În fapt, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. 
15733/4/2015, la data de 28.04.2015, reclamanta Asociația Salvați Bucureștiul a 
solicitat obligarea pârâtului Municipiul București la reconstruirea pe amplasamentul pe 
care se găseau înainte de distrugerea a imobilelor din str. Baldovin Pârcălabu nr. 16, 18 
și 20 și din str. Cameliei nr. 24, sector 1. 
Astfel, faă de susținerea principală a reclamantei, instanța constată că prin rezoluția din 
data de 29.04.2015 s-au oferit suficiente elemente pentru determinărea taxei judiciare de 
timbru – modalitate descrisă de art. 3 alin. (1) din OUG nr. 80/2013, iar prețuirea 
obiectului cererii a fost lăsată la latitudinea reclamantei, conform art. 194 alin. (1) lit. c) 
C. proc. civ. 
In ceea ce privește aplicabilitatea dispozițiilor art. 3 alin. 1 din OUG nr. 80/2013, se 
apreciază ca obiectul acțiunii promovate de reclamanta este obligația de a face, 
neevaluabila în bani. Dreptul care se solicită a fi ocrotit prin acțiunea aleasa este unul 
nepatrimonial: dreptul la un mediu sanatos, dreptul la respectarea valorilor de 
patrimoniu. Astfel, chiar dacă modalitatea prin care se asigura ocrotirea acestui drept – 
reconstruirea cladirilor – comporta anumite costuri, caracterul neevaluabil al acțiunii se 
pastrează, acesta fiind data de natură dreptului care se valorifica prin acțiune. 
 

 

11. Caracterul neevaluabil în bani al acțiunilor prin care se solicită 
protejarea unui drept sau interes nepatrimonial prin reconstruirea 
imobilelor desființate în baza unei autorizații pe care o consideră nelegală 
 
Prin Încheierea pronunțată la data de 20.06.2011, nepublicată, Judecatoria Sectorul 1 a 
reținut în cauza nr. 42201/299/2010, în mult mediatizatul caz Cathedral Plaza, ca cererea de 
demolare a unei constructii de către proprietarul acesteia , cerere formulată de către vecinul 
al cărui drept nepatrimonial este afectat, este neevaluabila în bani 

In primul rand instanța reține ca acțiunile având ca obiect “obligația de a face” nu sunt 
enumerate nici în dispozitivul, nici în considerentele deciziei 32/2008 pronunțate în 
recursul în intresul legii de Înalta Curte de Casație și Justiție. 
In considerentele deciziei mai sus mentionate, se arată ca dreptul subiectiv ce se cere a fi 
protejat în Justiție “transfera” caracterul sau patrimonial sau nepatrimonial litigiului 
insasi si, astfel, procesul va putea fi evaluabil în bani, ori de cate ori în structura 
raportului juridic de drept substantial, dedus judecatii, intra un drept patrimonial, real 
sau de creanta, astfel ori de cate ori pe calea acțiunii în Justiție se tinde a se proteja un 
drept patrimonial, evaluarea obiectului litigiului este posibila și necesara. 
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Reclamanta a invocat în acțiune mai multe drepturi pe care consideră ca pârâta le 
incalca prin edificarea constructiei, dreptul de proprietate asupra unei cladiri monument 
istoric, dreptul de libertate de religie și dreptul la un mediu sanatos, componenta a 
dreptului la respectarea domiciliului, acestea din urma neevaluabile în bani. 
In al doilea rand, instanța reține ca natură litigiului nu poate fi data de valoare 
constructiei a cărei demolare se solicita, pierderea economica la care face referire pârâta 
neavând un corespondent în patrimoniul reclamantei. Pentru aceleasi considerente, 
practica judiciară este unanima, de pilda, în aprecierea caracterului neevaluabil al unei 
acțiuni în evacuarea unui chirias pentru incalcarea normelor de convietuire, desi pârâtul 
ar pierde un drept de folosinta, drept evaluabil în bani.[…] 
Astfel instanța reține ca taxa judiciară de timbru a fost corect stabilita confort, art. 13 
din Legea 146/1997, cerere de reexaminare a taxei de timbru formulată de către pârâta 
fiind respinsă prin încheierea din data de 26.04.2011. Totodată, instanța reține ca 
reclamanta a precizat obiectul cererii, pretuirea cestuia nefiind posibila. 

 
Evident, în masura în care se apreciază ca instanța civilă este competenta să dispuna 
demolarea constructiilor edificate în baza unor autorizații de construire anulate sau asupra 
carora s-a admis excepția de nelegalitate, considerăm ca tot instanța civilă este competenta să 
dispuna și reconstruirea unor constructii demolate în baza unor autorizații de desfiintare 
anulate. Temeiul acestei analogii este data de simetria operațiunilor de construirea și 
demolarea, astfel precum acesta este prevăzută la art. 8 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
 
 

12. Avizul de urbanism – act administrativ 
 
Curtea de Apel București a obligat Consiliul General al Municipiului București la emiterea unui 
aviz de urbanism, considerandu-l act administrativ. Prin Decizia civilă nr. 539/26.02.2009, 
nepublicată, pronunțată în dosarul nr. 25841/3/2008, Curtea de Apel București a obligat 
Consiliul General al Municicipiului București să emita un aviz de urbanism. Curtea s-a 
pronunțat în mod expres asupra calitatii de act administrativ a avizului de urbanism 

Rezultă deci ca avizul de urbanism este un act administrativ care produce efectele 
juridice prevazute de art. 2 lit. c din Legea nr. 554/2004, respectiv naste dreptul 
petentului de a cere forului deliberativ al unitatii administrativ teritoriale, adica 
Consiliului General al Municipiului București, discutarea documentației de urbanism. De 
aceea, excepția este neîntemeiată. 
 
 

13. Avizul sanitar – act administrativ 
 
Curtea de Apel Alba Iulia a anulat un aviz sanitar, deci a considerat ca acesta este act 
administrativ. Prin Decizia civilă nr. 101/CA/20089, Curtea de Apel Alba Iulia a anulat 

                                                           
9 Decizia este disponibilă la adresa http://legeaz.net/spete-contencios-jurindex/anulare-act-administrativ-fiscal-101-

2008-nmf (accesat la 07.01.2016) 

http://legeaz.net/spete-contencios-jurindex/anulare-act-administrativ-fiscal-101-2008-nmf
http://legeaz.net/spete-contencios-jurindex/anulare-act-administrativ-fiscal-101-2008-nmf
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irevocabil avizul sanitar nr. 587/18.08.2005 emis de Direcția de Sanatate Publica a Judetului 
Alba pentru o autorizație de construire.  

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Alba sub dosar nr. - (număr în format vechi 
2346/2006) reclamantul a solicitat anularea avizului sanitar nr. 587/18 08 2005 emis de 
Direcția de Sănătate Publică A și a autorizației de construire nr. 1/2006 emisă de Primăria 
mun. A în favoarea SC SRL. […] 
Potrivit art.2 al.1 și 2 din 117/2002 " Avizarea sanitară reprezintă procesul de analiză care 
condiționează, din punct de vedere tehnic, amplasarea, construcția, amenajarea obiectivelor 
economice și social-culturale de conformarea la normele de igienă și de sănătate publică. 
Avizul sanitar este un act tehnic și juridic eliberat în scris de către autoritatea locală de 
sănătate publică, necesar în procedura de autorizare în amplasarea, construcția, extinderea 
sau amenajarea obiectivelor economice de investiții și obiectivelor economice și social-
culturale. Avizul sanitar se emite înaintea autorizării sanitare." 
Pentru emiterea avizului sanitar sunt necesare documentele prevăzute în art.6 din același 
ordin: cerere; planul general de amplasare a obiectivului, prezentat la o scara din care să se 
înțeleagă clar încadrarea în cartier, zonă, localitate, accesul la rețelele de transport, energie 
și utilități, precum și caracteristicile terenului; planul de amenajare interioară: circuite 
funcționale și modul lor de structurare, modul de asigurare a aprovizionării cu apa potabilă, 
modul de evacuare a apelor uzate menajere și tehnologice, modul de organizare a evacuării 
deșeurilor solide și modul de colectare, depozitare temporară și de evacuare/neutralizare a 
deșeurilor periculoase rezultate din activități care urmează să se desfășoară în obiectivul 
pentru care se solicită avizarea; dovada de achitare a tarifului de avizare sanitară. 
La documentele necesare pentru obținerea avizului sanitar se va solicita, dacă este cazul, 
conform prevederilor legale în vigoare, studiul de impact asupra stării de sănătate a 
populației din zonă." 
Din textul legal mai sus redat se desprinde concluzia că avizul sanitar se emite după ce 
beneficiarul lucrărilor a depus întreaga documentație-inclusiv studiul de impact. 
În speță, pârâta Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Aae mis avizul sanitar favorabil 
cu condiția că în viitor să se efectueze studiul de impact asupra sănătății populației, așa cum 
corect a reținut instanța de fond, fără a cunoaște concluziile studiului. 
Acesta constituie un motiv de nulitate pe care în mod corect prima instanță l-a valorificat în 
admiterea acțiunii. 

 
 

14. Competența de emitere a hotărârii de aprobare a PUZ în zonele protejate 
 
Prin sentința civilă nr. 5247 din 28.10.2013, nepublicată, pronunțată de Tribunalul București 
în cauza 35968/3/2009, s-au constatât următoarele 

18. Printre motivele de nelegalitate invocate de reclamanta se numara si pretinsa 
necompetenta materiala a paratei 3 in ceea ce privește aprobarea documentației de 
urbanism in discutie, prin raportare la prevederile pct. 13 alin. (2) din Anexa nr. 1 la 
Legea nr. 350/2001. 
19. Motivul de nelegalitate invocat este intemeiat, pentru considerentele expuse in cele ce 
urmează. 

http://legeaz.net/legea-136-1995-asigurarilor-reasigurarile
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20. Astfel, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul, in forma activă la data emiterii actului 
administrativ atacat, „avizarea si aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului 
si de urbanism se fac de către autoritățile si organismele centrale si teritoriale interesate, 
potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta lege”, iar conform pct. 13 din Anexa 1 la 
actul normativ anterior mentionat, aprobarea urbanistic de detaliu având ca obiect 
imobile care se amplasează in zone protejate, pentru municipiul București, este de 
competenta Consiliului General al Municipiului București.  
21. Potrivit definițiilor din anexa nr. 2 la Legea nr. 350/2001, termenul „aprobare” 
semnifică „aprobare - opţiunea forului deliberativ al autorităţilor competente de 
încuviinţare a propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate şi susţinute de avizele 
tehnice favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a 
Guvernului, hotărâre a consiliilor judeţene sau locale, după caz) se conferă 
documentațiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea 
realizării programelor de amenajare teritorială şi dezvoltare urbanistică, precum şi a 
autorizării lucrărilor de execuţie a obiectivelor de investiţii”, iar noțiunea „zonă 
protejată” desemnează „zonă protejată - suprafaţa delimitată în jurul unor bunuri de 
patrimoniu, construit sau natural, a unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul 
unor oglinzi de apă etc. şi în care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanţă, 
funcţionalitate, înălţime şi volumetrie”. 
22. Analiza definiției legale anterior prezentate, prin raportare la termenii utilizati de 
legiuitor in conținutul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
releva ca, in intelesul prevederilor Legii nr. 350/2001, sfera noțiunii „zona protejata” 
cuprinde atât elementele realitatii obiective desemnate prin sintagma „zona construita 
protejata”, cât si elementele realitatii obiective semnificate prin sintagma „zona de 
protectie a monumentului istoric”.  
23. Așa fiind, emiterea deciziilor administrative de aprobare a unui plan urbanistic de 
detaliu având ca obiect imobile care se amplasează in zona de protectie a unui 
monument istoric (categorie din care face parte si documentația de urbanism aprobata 
prin hotărârea atacata, asa cum rezultă din cele prezentate la pct. 4-9 de mai sus) face 
parte din sfera de competenta materiala a Consiliului General al Municipiului București. 

 
 

15. Preeminența reglementărilor urbanistice mai restrictive PUZ Sector 2 – d. 
15050.01/3/2009, DC 1279/02.06.2011 
 
Prin decizia civilă nr. 1279 din 02.06.2011, nepublicată, pronunțată de Curtea de Apel 
București în dosar nr. 15050.01/3/2009, instanța a reținut 

În fapt în esență, argumentele recurentei se rezumă la a susține că documentația de 
urbanism contestată în cauză (Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobilul din str. 
Icoanei nr. 2 – 8 – „imobil de locuințe și comerț 3S+P+2E+12Er”) se încadrează în 
prevederile PUZ Sector 2 și că documentația în cauză ar fi fost legal aprobată la nivel de 
PUD de către Consiliul Local al Sectorului 2 – iar nu la nivel de PUZ de către Consiliul 
General al Municipiului București. 
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Recurenta face puține referiri la regulamentele de urbanism ale zonelor protejate în care 
este situate imobilul din str. Icoanei nr. 2 – 8 (Zonă protejată nr. 21 Calderon și Zonă 
protejată nr. 40 Icoanei), considerând că interpretarea pe care instanța de fond a dat-o 
raporturilor dintre PUZ Zone construite protejate și PUZ Sector 2 „este una profund 
greșită”. 
Curtea constată că hotărârea instanței de fond este pronunțată cu interpretarea și 
aplicarea corectă a legii și a regulamentelor de urbanism incidente, instanța stabilind 
corect raportul dintre acestea, în considerarea normelor de interpretare exprese, precum 
și a regulilor de interpretare sistematică a normelor juridice.  
Recurenta ignore prevederile art. 3 alin. (1) și art. 5 din PUZ Sector 2, care recunosc 
preeminența reglementărilor urbanistice mai restrictive aplicabile zonelor protejate, 
respectiv disp. art. 3 alin. (1) din Titlul I al PUZ Sector 2 care prevede că „Pentru zonele, 
subzonele și unitățile teritoriale de referință incluse în perimetrele de zone protejate sunt 
aplicabile cu precădere prevederile conținute în Regulamentul Local de Urbanism aferent 
PUZ – Zone construite protejate”, precum și art. 5 din titlul I al PUZ Sector 2 care dispune 
„Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ 
– Zone construite protejate pentru zonele și unitățile teritoriale de referință protejate. 
Toate construcțiile vor respecta cea mai restrictivă regulă dintre cele stabilite de 
prezentul regulament sau Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ – Zone 
construite protejate”. 
Prin urmare se constată că întreaga argumentație a recurentei este necorespunzătoare 
logicii juridice prin faptul că este construită pe o premise greșită, și anume, că 
prevederile mai permisive ale PUZ Sector 2 se pot aplica cu prioritate față de prevederile 
mai restrictive ale PUZ – Zone construite protejate nr. 21 Calderon și PUZ - Zone 
protejate nr. 40 Icoanei. 
Curtea reține astfel că argumentul anteriorității PUZ Zone construite protejate față de 
PUZ Sector 2 nu este de natură să înlăture aplicabilitatea primei reglementări, așa cum 
susține recurenta. 
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Practică judiciară relevantă pentru 

domeniul protecției patrimoniului  

 

1. Confirmarea de către Ministerul Culturii a avizului emis de o autoritate 
necompetenta, în urma unei analize proprii 
 
Acțiunea înregistrată la instanță sub nr. de dosar 22378/3/2011 a avut ca obiect solicitarea 
de anularea unei autorizații de desfiintare emisă pentru un imobil situat în zona de protectie a 
unui monument clasa A, pentru care avizul de la cultură a fost emis de Direcția pentru Cultură 
a Municipiului București, iar nu de către Ministerul Culturii.  
 
In Decizia civilă nr. 3470/08.10.2012 pronunțată de Curtea de Apel București în cauza 
22378/3/2011, nepublicată, se arată: 

Nu poate fi reținuta sustinerea ca avizul nr. 651/Z/14.07.2010 ar fi fost emis de către 
Ministerul Culturii și Patrimoniului National, actul fiind emis de o structura a acestei 
institutii, respectiv de Direcția pentru Cultură a Municipiului București, dar nici 
sustinerea ca acest aviz ar fi fost reconfirmat prin adresa nr. 3179/14.09.2010 a 
Ministerului Culturii și Patrimoniului National – Direcția Patrimoniu Cultural. 
In legatura cu aceasta din urma adresa, instanța constată ca ea nu constituie o analiza și 
o verificare a indeplinirii conditiilor de fond și de forma a dosarului cu consecinta 
emiterii unui aviz favorabil, ci constituie un punct de vedere în sensul ca Direcția pentru 
Cultură și Patrimoniu National a Municipiului București este un organism deconcentrat 
ce are în competenta avize de desfiintare, considerent pentru care avizul emis de aceasta 
este legal. 
Asadar, nu se poate afirma ca o cerință prevazuta de lege, aviz conform emis de minister, 
ar fi fost îndeplinită prin confirmarea de către minister a avizului emis de o autoritate 
necompetenta, în urma unei analize proprii. 
Punctul de vedere expus prin aceasta adresa nu poate fi primit întrucât nu are nicio 
sustinere legala, în respectivul act mentionandu-se exclusiv ca Direcția Patrimoniu 
Cultural din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului National nu emite avize de 
desfiintare, acestea sunt în atributiile organismelor deconcentrate, în speța DCPN – MB. 
Nu s-a indicat insa temeiul legal al acestei interpretari. 
Aceasta în conditiile în care potrivit art. 8 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 „Autorizația de 
desfiintare se emite în aceleasi conditii ca și autorizația de construire, în conformitate cu 
prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii 
...”. 

 

Capitolul 

2 



20 
 

 
 

De asemenea, acțiunea înregistrată la instanță sub nr. 36904/3/2011, care a avut ca obiect 
solicicitarea de anulare a unor autorizații de desfiintare emise în zona de protectie a unui 
monument clasa A pentru care avizele de la cultură au fost emise de Direcția pentru Cultură a 
Municipiului București, iar nu de către Ministerul Culturii.  
 
In Decizia civilă nr. 2598/18.06.2012 pronunțată de Curtea de Apel București în cauza 
36904/3/2011, nepublicată, se rețin următoarele: 

Prin urmare, din cuprinsul documentației atașate la dosarul cauzei rezultă că cele două 
imobile sunt amplasate în zona de protecție a monumentului istoric Casa Titulescu, ce 
este inclus în clasa A de monumente istorice, așa cum rezultă din indicativul acestui 
imobil situat pe Șos. Kiseleff la nr. 47. 
Or, conform dispozițiilor art. 10 din legea nr. 50/1991: „Pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit 
regim de protecţie prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului şi în documentațiile 
de urbanism aprobate, se va proceda după cum urmează: a) în zonele construite 
protejate, în zonele de protecţie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, şi în 
ansamblurile de arhitectură şi siturile arheologice, solicitantul va obține avizul conform 
al Ministerului Culturii şi Cultelor, pe baza documentațiilor de urbanism avizate şi 
aprobate conform legii.” 
Totodată, potrivit dispozițiilor art. 5 din Instrucțiunile Ministerului Culturii și Cultelor nr. 
5878 din 03.11.2004, privind exercitarea competențelor de avizare și autorizarea 
executării intervențiilor la monumentele, ansamblurile și siturile istorice din municipiul 
Bucureștinstrucțiuni, (sic!) autorizarea lucrărilor care urmează a fi efectuate la 
construcțiile monument istoric sau în ansamblurile și siturile monument istoric se va 
realiza de primarul general al municipiului București sau primarii sectoarelor 
municipiului București, după caz, cu: lit. a) avizul Ministerului Culturii și Cultelor în 
cazul intervențiilor la construcțiile monument istoric din grupa valorică A sau din 
zona de protecție a acestora; b) avizul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu 
Cultural Național a Municipiului București, în cazul intervențiilor la construcțiile 
monument istoric din grupa valorică B, respectiv din zonele de protecție a acestora, 
precum și în cazul intervențiilor la construcțiile monument istoric din grupa A sau din 
zonele de protecție a acestora. dacă acestea reprezintă lucrări de întreținere sau 
reparații curente sau dacă pentru aceste intervenții există reglementări aprobate de 
Ministerul Culturii și Cultelor. 
În același sens, conform dispozițiilor HG nr. 525 din 27.06.1996, republicată, privind 
Regulamentul General de Urbanism conțin aceleași art. 9 alin. 1, „Autorizarea executării 
construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes 
național, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii și Ministerului Lucrărilor 
Publice și Amenajării Teritoriului”. 
În concluzie, în acord cu dispozițiile legale menționate, autorizarea lucrărilor de 
desființare a imobilelor din categoria celor din prezenta cauză se poate face numai cu 
avizul conform al Ministerului Culturii și Cultelor. 
Este adevărat că în principiu, atribuțiile autorităților administrației publice centrale se 
realizează în teritoriu prin intermediul organismelor deconcentrate, în acord cu 
principiul deconcentrării în administrația publică.  
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Însă, având în vedere dispozițiile exprese cuprinse în Instrucțiunile Ministerului Culturii 
și Cultelor nr. 5878/03.11.2004, privind exercitarea competențelor de avizare și 
autorizarea executării intervențiilor la monumentele, ansamblurile și siturile istorice din 
municipiul București, care fac distincția între imobilele din zona de protecție a unui 
monument istoric din grupa valorică A și cele din grupa B, se constată că, indubitabil, 
principiul deconcentrării își găsește aplicarea doar în privința imobilelor din cea de-a 
doua categorie menționată. 
Prin urmare, în situația în care competențele privind atribuțiile de avizare sunt împărțite 
foarte clar între organismul central și structura să teritorială, după cum imobilele fac 
parte din grupa A, respectiv grupa valorică B, rezultă, fără echivoc, că în mod nelegal 
avizele de desființare a celor două imobile nr. 1119 și 1120/Z din 23.09.2008, au fost 
emise de Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a Municipiului 
București, serviciu public deconcentrat, din teritoriu, cu personalitate juridică, al 
Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național în condițiile în care, fiind vorba 
de imobile din zona de protecție a unui monument istoric din grupa valorică A, 
legiuitorul a instituit în mod expres competența de emitere în favoarea 
Ministerului Culturii și Patrimoniului Național ca structură centrală, care are 
atribuții specifice de avizare, potrivit art. 5 alin. 1 pct. 9 din HG nr. 90/2010 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. 
Totodată, Curtea reține că nu sunt întemeiate nici susținerile recurentei în sensul că în 
cauză ar fi incidente dispozițiile art. 7 alin. (1) lit. c) din Instrucțiuni, conform cărora 
„avizarea, în vederea aprobării, a documentațiilor de urbanism...” se va realiza: „cu 
avizul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național al Municipiului 
București, în situația în care se propune reglementarea unor intervenții în zonele 
construite protejate instituite prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului 
București nr. 297/2000”,întrucât dispozițiile enunțate (fila 34 dosar fond) se referă strict 
la avizarea în vederea aprobării a documentațiilor de urbanism, neputând fi extinsă 
aplicabilitatea acestora și la procedura de emitere a autorizațiilor de construire sau 
desființare, în condițiile în care prevederile au caracter de excepție, fiind de strictă 
interpretare.  
Autorizațiile de desființare, cum corect a arătat și instanța de fond, nu se circumscriu 
dispozițiilor cu caracter de excepție reprezentate de art. 7 alin. (1) lit. c) din Instrucțiuni, 
ci celor cu caracter general reprezentate de art. 5 având în vedere că autorizațiile de 
desființare constituie acte administrative ce nu intră în sfera noțiunii de documentații de 
urbanism, astfel cum acestea sunt definite de prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 
350/2001 […] 
Probele administrate de recurentă în prezenta cale de atac nu au aptitudinea de a 
conduce la o concluzie contrară, întrucât, pe de o parte, contrar celor susținute de către 
recurentă, adresa nr. 303/S.J./07.02.2012 a Ministerului Culturii și Cultelor, Cabinetul 
Ministrului, nu afirmă că avizele Direcției pentru Cultură și Patrimoniul Național a 
Municipiului București sunt legal emise, ci doar arată ce a luat în considerare emitentul 
avizelor, iar pe de altă parte, adresa nr. 1182/16.12.2011 a Direcției pentru Cultură și 
Patrimoniul Național a Municipiului București argumentează, în mod vădit nelegal, 
întemeierea avizelor pe dispozițiile art. 7 alin. (1) litera c) din Instrucțiuni, fără a explica 
rațiunea pentru care autorizațiile de construire sunt incluse în categoria 
documentațiilor de urbanism sau pentru care au fost înlăturate dispozițiile art. 10 din 
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legea nr. 50/1991, art. 9 alin. 1 HG nr. 525 din 27.06.1996 republicată, și art. 5 din 
Instrucțiunile Ministerului Culturii și Cultelor nr. 5878/03.11.2004. 

 
 

2. Avizul Ministerului Culturii – act administrativ  
 

Calitatea de act administrativ a avizului emis de Ministerul Culturii sau de Direcția 
pentru Cultură determină posiblitatea persoanelor care se consideră vătămate prin 
emiterea acestuia de a-l contesta la instanța de contencios administartiv. În schimb, dacă 
avizul nu ar fi considerat un veritabil act administraiv, persoanele care se consideră 
vătămate nu l-ar putea contesta pentru că doar actele administrative pot fi atacte în 
instanță. 
 

2.1. Sentința civilă nr. 409/2013 pronunțată de Tribunalul București 
 
Prin Sentința civilă nr. 409/25.01.2013 pronunțată în dosarul 50172/3/2012, nepublicată, 
rămasă irevocabilă prin respingerea recursului, Tribunalul București a respins excepția 
inadmisibilității cererii de suspendare a avizului Direcției pentru Cultură a Municipiului 
București nr. 1059/Z/17.10.2012, apreciind 

Conform art. 24 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, interventiile care se efectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente 
istorice, dar care se afla în zone de protectie ale monumentelor istorice sau în zone 
construite protejate se autorizează pe baza avizului Ministerului Culturii și Cultelor, sau, 
dupa caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, iar 
potrivit alin. (3), în conditiile legii, în cazul realizarii de lucrari neautorizate, fara avize 
sau care incalca avizele de specialitate, personalul de inspectie abilitat are dreptul să 
intrerupa lucrarile pana la intrarea în legalitate, să aplice sanctiuni si, dupa caz, să 
dispuna revenirea la situația inițiala și să sesizeze organele de cercetare penala. 
Din analiza acestor prevederi legale, rezultă ca avizul în cauza nu este doar un act 
pregatitor în vederea emiterii autorizației de desfiintare, ci produce efecte juridice 
proprii, obligand beneficiarul acestuia la respectarea conditiilor pe care le impune, în caz 
contrar fiind prevazuta posibilitatea aplicarii de sanctiuni. 
In aceste conditii, tribunalul reține ca avizul în cauza este un act administrativ, astfel 
cum acesta este definit la art. 2 lit. c din legea nr. 554/2004, motiv pentru care va 
respinge excepția inadmisibilității ca neîntemeiată. 

 

2.2. Încheierea din 17.01.2013 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 
44624/3/2012 
 
Prin Încheierea din 17.01.2013 pronunțată de Tribunalul București în dosarul 44624/3/2012, 
nepublicată, se reține 

Tribunalul respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității, având în vedere că avizul 
reprezintă un act administrativ în sensul art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004, a 
fost emis de o autoritate publică în vederea executării legii, respectiv în vederea obținerii 
autorizației de construire și produce efecte juridice prin aceea că autoritatea competentă 



23 
 

 
 

confirmă conformitatea cu prevederile legale a unei situații de fapt cu care a fost 
sesizată, respectiv cererea de eliberare a unui aviz favorabil. În plus, Tribunalul reține, 
conform susținerilor părților de la acest termen, că avizul este ultimul act necesar în 
procedura de obținere a autorizației, în sensul că emitentul acestuia și-a spus punctul de 
vedere final, necesar în vederea obținerii autorizației, care nu a fost emisă până la 
această dată, astfel că se apreciază că avizul contestat poate fi calificat drept act 
vătămator pentru reclamantă. 

 
Încheierea nu a fost recurată, deci a rămas irevocabilă. 
 

2.3. Încheierea din 18.02.2014 pronunțată în cauza nr. 6531/3/2013 de Curtea de Apel 
București 
 
Prin încheierea pronunțată la data de 18.02.2014 în cauza nr. 6531/3/2013, nepublicată, 
Curtea de Apel București – Secția Contencios Administrativ și Fiscal arată 

În ceea ce privește excepția de inadmisibilitate, invocată de către pârâți, Curtea apreciază ca 
fiind neîntemeiată, reținând caracterul de aviz conform al Avizului 
12/M/30.03.2011/30.01.2013 și nu consultativ sau facultativ, act administrativ emis în 
regim de putere publică care produce efecte de drept administrativ în sensul că dă naștere 
unui raport juridic. 
Astfel, nu se poate reține că acest Aviz nu produce efecte juridice, întrucât el este o condiție 
pentru emiterea autorizației de demolare, însă nu se poate face un control de legalitate 
asupra îndeplinirii condițiilor de emitere, respectiv dacă au fost aprobate dispozițiile Legii 
nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu ocazia acțiunii în 
anulare formulată împotriva autorizației sau hotărârii CGMB, pentru care a fost solicitat, ci 
doar se verifică existența acestuia.  
Pe de altă parte, în lipsa acestui aviz nu se poate emite autorizația, astfel încât nu se poate 
susține că este un act administrativ care nu produce efecte juridice, el este un act 
administrativ care, alături de alte înscrisuri, conduce la emiterea unui alt act administrativ, 
este o condiție prevăzută de lege, nu doar o opinie a unei autorități. 
Prin urmare, avizul nu trebuie să producă efectul juridic al demolării, însă are ca efect 
acordul autorității competente de a se proceda la demolare, în lipsa acestuia fiind imposibilă 
această operațiune, iar asupra acestui acord nu se poate efectua un control de legalitate cu 
ocazia cenzurii autorizației de demolare. 
Față de aceste considerente, Curtea urmează să respingă excepția de inadmisibilitate ca 
neîntemeiată. 
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Practică judiciară relevantă pentru 

domeniul protecției mediului  

1. Decizia de mediu – act administrativ 
 

La fel ca și în cazul avizelor emise de Ministerul Culturii sau de Direcția pentru Cultură, și în 
situația avizului de mediu este important să cunoaștem dacă acesta are sau nu calitatea de act 
administrativ. Precum am precizat și mai sus, doar actele administrative pot fi contestate la 
instanța de contencios administraiv.  
 
Prin încheierea din 10.03.2011, nepublicată, pronunțată în dosarul 44429/3/2009, Curtea de 
Apel București a considerat decizia de încadrare a evaluării impactului asupra mediului act 
administrativ și a trimis la Tribunalul București soluționarea excepției de nelegalitate în privința 
acesteia. Instanța apreciază 

Deliberând asupra admisibilității excepției de nelegalitate, din punct de vedere al naturii 
juridice a actului a cărui nelegalitate se invocă, constată următoarele: 
Potrivit Hotărârii de Guvern 1076/2004, etapa de încadrare în cadrul unei proceduri de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri și programe este acea etapă 
procedurală în care Autoritatea competentă ia decizia privind supunerea planului 
procedurii de evaluare sau excluderii planului de la procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului. Desfășurarea acestei etape este reglementată de Art. 9 și urm. ale HG 
1076/2004. Pentru a parcurge această etapă și pentru a lua decizia de încadrare, 
autoritatea competentă va fi notificată de către titularul planului cu o notificare 
standard și cu o documentație standard intitulată prima versiune a planului. 
HG nr. 1076/2004 stabilește două categorii de planuri/programe:  
- planuri/programe care sunt supuse obligatoriu procedurii de evaluare de mediu, 
respectiv cele prevăzute la art. 5 alin. 2;  
- planuri/programe care se supun obligatoriu etapei de încadrare în urma căreia se va 
stabili necesitatea supunerii lor procedurii de evaluare de mediu. 
Pentru planurile și programele care fac obiectul etapei de încadrare decizia autorității 
competente de mediu se ia în termen de 25 zile calendaristice de la primirea notificării, 
conform art. II alin. (3), publicul având tot 15 zile calendaristice pentru a trimite 
autorității de mediu comentariile și propunerile sale.  
Pentru etapa de încadrare se consultă Anexa 1 A a HG 1076/2004 care conține criteriile 
pentru determinărea efectelor semnificative, potențiale asupra mediului ale 
planului/programului analizat. 
Decizia etapei de încadrare se ia, de către autoritatea competentă de mediu, în termen de 
25 de zile calendaristice de la primirea notificării. În luarea acestei decizii se au în 
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vedere, obligatoriu, rezultatele consultării publicului (descrise în acest manual la art. 9 
alin. (4) și rezultatele consultării celorlalte autorități prezente în comitet.  
Conform Articolului 13, Planurile și programele care, în urma etapei de încadrare, nu 
necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de 
mediu. Rezultă astfel în afara oricărui dubiu că o decizie de încadrare a planului ca 
nenecesitând emiterea avizului de mediu dă dreptul titularului planului de a supune 
planul spre adoptare autorității deliberative fără deținerea unui aviz de mediu. Din 
contră, în cazul planurilor și programelor pe care, în urma etapei de încadrare s-a 
stabilit necesitatea evaluării de mediu, cu emiterea unui aviz de mediu, titularul planului 
va avea obligația continuării procedurii stabilite de HG 1076/2004, mai precis a 
parcurgerii etapelor de definitivăre a proiectului de plan sau de program, stabilire a 
domeniului și a nivelului de detaliu al informațiilor ce trebuie incluse în raportul de 
mediu, precum ȘI analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra 
mediului. 
În concluzie, decizia etapei de încadrare rezultată ca urmare a parcurgerii etapei de 
încadrare prevăzute de HG 1076/2004 este un act administrativ emis de autoritatea 
competentă, generator de drepturi și obligații față de titularul planului în discuție. 
Potrivit Manualului pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri și programe realizat de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și de către 
Agenția Națională pentru Protecția Mediului, aprobat prin Ordinul de Ministru 11712 
februarie 2006, pct. 4.13, pag. 31. 
Indiferent dacă este vorba de o decizie de supunere sau nu a planului / programului 
procedurii SEA precizăm că, întrucât decizia etapei de încadrare este un act 
administrativ, aceasta poate face obiectul unei acțiuni în Justiție în baza Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004. Cu alte cuvinte, decizia etapei de încadrare 
(indiferent dacă este vorba de o decizie de supunere a planului/programului procedurii 
SEA sau de nesupunere la această procedura poate fi atacată la instanța de contencios 
administrativ competentă conform Legii 544/2004. 

 

2. Prejudiciul iminent cauzat prin executarea Deciziei etapei de încadrare  
 

Actul autorității de mediu cum este Decizia etapei de încadrare produce prejudiciu deoarece 
el este actul care trebuie să decidă în mod corect dacă un proiect este susceptibil de a afecta 
mediul sau nu. Niciun alt act ulterior nu poate suplini o decizie incorectă luată prin decizia de 
încadrare.  
 
Prin Decizia civilă nr. 4875/2011, pronunțată în dosarul 958/117/2011, nepublicată, Curtea 
de Apel Cluj se arată că, un act precum este decizia etapei de încadrare, care nu conferă un 
drept direct la construirea proiectului, dar este indispensabil pentru crearea premiselor 
obținerii dreptului de a construi, poate produce prejudiciu 

Condiția existenței pagubei apare ca fiind îndeplinită chiar și în ipoteza în care 
prejudiciul material se creează doar în premisa prin actul administrativ a cărui 
suspendare se solicită în ipoteza în care acesta este temei a unui alt act administrativ de 
natură a crea el însuși prejudiciul care se reclamă. 
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Practică judiciară relevantă în 

oricare dintre domeniile urbanism, 

construcții, protecția 

patrimoniului și protecția mediului  

1. Aplicarea în dreptul administrativ a principiilor de drept resoluto iure 
dantis, resolvitur ius accipientis și quod nullum est, nullum producit 
effectum - Anularea actului administrativ cu caracter normativ implică 
anularea actului administrativ individual subsecvent 

 
În mod constant, ICCJ a aratât ca principiile de drept resoluto iure dantis, resolvitur ius 
accipientis și quod nullum est, nullum producit effectum sunt aplicabile în dreptul 
administrativ roman. 
 

1.1 Decizia nr. 1314/2012 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție 

 
Prin Decizia nr. 1314/2012 din 04.03.201110, pronunțată în dosarul nr. 5348/2/2007, ICCJ 
statuează ca anularea actului administrativ prin care a fost declarată o lucrare de utilitate 
publica atrage dupa sine și anularea actelor subsecvente acestuia, respectiv a deciziei de 
respingere a întâmpinarii și a propunerilor de expropriere 

[…]reclamanta BV a chemat în judecată pe pârâta Primaria Municipiului București prin 
Primarul General, în calitate de expropriator, solicitand instanței ca prin hotărârea ce o 
va pronunta să dispuna: 
1) Desfiintarea Deciziei nr. 57 din 26 iunie 2007 emisa de Primaria Municipiului 
București, prin Comisia pentru soluționarea întâmpinarilor, conform Legii nr. 
33/1994;[…] 
Înalta Curte constată ca și prima instanța faptul ca soarta juridică a actelor efectuate în 
cadrul procedurii reglementate în capitolul III din Legea nr. 33/1994 (respectiv “Masuri 
pregatitoare exproprierii”) – în categoria carora sunt incluse decizia nr. 56/2007 și 
propunerile de expropriere – este conditionata de aceea a actului prin care se declară 
utilitatea publică. 

                                                           
10 Textul deciziei este disponibil la adresa http://legeaz.net/spete-contencios-Înalta-curte-iccj-2012/decizia-1314-2012, 

accesat la 27.01.2016. 
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Din cele expuse anterior rezultă ca, în speța de fata, operează principiul resoluto iure 
dantis, resolvitur ius accipientis; cu alte cuvinte, anularea actului prin care a fost 
declarată o lucrare de utilitate publica atrage dupa sine și anularea unei decizii de 
respingere a întâmpinarii și a propunerilor de expropriere, astfel cum au fost comunicate 
reclamantei-recurente prin actul depus la filele 27-28 I dosar fond. 

 

1.2. Decizia nr. 5207/2012 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție 
 
Prin Decizia nr. 5207/2012 din 07.12.201211, pronunțată în dosarul nr. 720/45/2010, Înalta 
Curte de Casație și Justiție – Secția Contencios Administrativ și Fiscal s-a pronunțat în sensul ca 
actele emise ulterior declararii utilității publice nu vor putea fi menținute în conditiile în care 
actul de declarare a utilității publice a fost anulat prin hotărâre judecătorească  

Prin cererea adresată Curții de Apel Iași, Secția contencios administrativ și fiscal, 
reclamanții M.N.C. și M.C.A. au solicitat, în contradictoriu cu Jud. Iași, prin președintele 
C.J., C.J. Iași, Primarul Mun. Pașcani, C.L. al Mun. Pașcani, Primăria Pașcani, solicitând 
anularea actelor administrative efectuate în cauza de expropriere a imobilului 
proprietate personală din Pașcani, în speță Hotărârea nr. 20153 din 19 octombrie 2010 
emisă de C.S.Î., precum și notificarea din 14 mai 2010 privind intenția de expropriere, ca 
fiind acte nelegale și netemeinice. 
În condițiile în care actul de declarare a utilității publice a fost anulat prin hotărâre 
judecătorească nu vor putea fi menținute actele emise ulterior declarării utilității 
publice, respectiv notificarea și hotărârea prin care a fost soluționată întâmpinarea la 
notificare. 

 

1.3. Decizia nr. 2572/2010 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție 
 
Prin Decizia nr. 2572/2010 din 14.05.201012, pronunțată în dosarul nr. 962/35/2009, ICCJ 
arată ca anularea ordinului prin care s-a dispus revocarea din funcția publica de director 
executiv al Direcției Judeteane pentru Accize și Operatiuni Vamale Bihor determină anularea 
tuturor actelor subsecvente acestui ordin 

Prin cererea înregistrată la data de 22 iulie 2009 pe rolul Curții de Apel Oradea, 
reclamantul S.C.C. a solicitat în contradictoriu cu pârâta A.N.A.F., desființarea Ordinului 
nr. 1108 din 22 mai 2009, prin care s-a dispus revocarea să din funcția publică de 
conducere de director executiv la Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale 
Bihor, repunerea să în funcția deținută anterior și obligarea pârâtei la plata unor 
despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și recalculate și a celorlalte drepturi 
bănești de care ar fi beneficiat, cu cheltuieli de judecată.  
[...]Cât privește împrejurarea că reclamatul nu a formulat, ca petit al acțiunii 
introductive, și cererea de anulare a Ordinului nr. 1324 din data de 23 mai 2009 al 
vicepreședintelui A.N.V., aceasta se explică prin aceea că unul dintre efectele anulării 

                                                           
11 Decizia instanței este disponibilă la adresa http://www.scj.ro/1093/Detalii-

jurisprudența?customQuery[0].Key=id&customQuery[0].Value=102486, accesată la data 27.01.2016. 
12 Decizia instanței este disponibilă la adresa http://www.scj.ro/1093/Detalii-

jurisprudența?customQuery[0].Key=id&customQuery[0].Value=57097, accesată la data 27.01.2016. 

 

http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=102486
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=102486
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=57097
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=57097
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Ordinului nr. 1108 din data de 22 mai 2009 al A.N.A.F. constă tocmai în desființarea 
măsurii dispuse în baza art. 2 al acestuia din urmă, ca și a tuturor actelor subsecvente, pe 
principiul de drept potrivit căruia „quod nullum est, nullum producit effectum”. 
 

1.4. Decizia nr. 1557/2007 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție 
 
Prin Decizia nr. 1557/2007 din 14.03.200713, dosar nr. 4849/2006, ICCJ arată că anularea de 
către instanța de judecată a ordinului prin care a fost constituită comisia de disciplină din cadrul 
ANV determină nulitatea absoluta a cercetarii administrative efectuate de aceasta comisie  

Reclamanta B.I. a chemat în judecată A.N.V., solicitând instanței ca în contradictoriu cu 
pârâta să constate nulitatea Ordinului nr. 5683 din 11 aprilie 2006 emis de 
vicepreședintele A.N.V. 
De altfel, dacă avem în vedere sentința nr. 1582 din 4 octombrie 2005 pronunțată de 
Curtea de Apel București prin care s-a dispus anularea Ordinului nr. 1684 din 15 mai 
2005 prin care a fost constituită comisia de disciplină din cadrul A.N.V. rezultă că ordinul 
de sancționare a fost emis de către o Comisie de disciplină nelegal constituită și așa cum 
corect a reținut instanța de fond aplicându-se principiul de drept „quod nullum est, 
nullum producit effectum” rezultă că cercetarea administrativă efectuată de această 
comisie este nulă absolut. 

 

1.5. Sentința civilă nr. 3015/2012 pronunțată de Tribunalul București 
 
Prin Sentința civilă nr. 3015/04.07.2012, nepublicată, pronunțată în cauza nr. 60754/3/2011, 
Tribunalul București a anulat o autorizație de construire, singurul motiv reținut fiind ca se 
bazează pe un Plan Urbanistic de Detaliu ilegal 

3. Autorizația de construire a fost emisa în baza unui PUD nelegal. 
Aceasta critică este întemeiată având în vedere ca în prima parte a motivării, instanța a 
reținut ca PUD-ul este nelegal. 
Cum autorizația de desființare este un act administrativ ulterior și întemeiat pe PUD, 
deci accesoriu acestuia, ea va urma soarta juridică a PUD-ului ca act principal, urmând a 
fi anulată pentru aceleși motive. 

 
În respectiva speță, anularea hotărârii de aprobare a planului urbanistic de detaliu 
(04.07.2012) este mult ulterioară datei emiterii autorizației de construire (08.03.2011). 
 
 
 
 
 
 

2. Necesitatea motivării actelor administrative 
 
                                                           
13 Decizia instanței este disponibilă la adresa http://www.scj.ro/1093/Detalii-

jurisprudența?customQuery[0].Key=id&customQuery[0].Value=38700 accesată la data 27.01.2016. 

 

http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=38700
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=38700
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2.1 Speța ACF Chemie Farma NV c. Comisiei de pe rolul Curții Europene de Justiție 

 
Insuficienta motivării sau nemotivarea atrage nulitatea sau nevalabilitatea actului asa cum s-a 
reținut de către Curtea de Justiție Europeană în speța 14/69, ACF Chemie Farma NV c. Comisiei 
din 15 iulie 197014. De asemenea, în cauzele C-41/1969, C-509/1993 și C-367/1995 se 
reliefează dublul rol al motivării actelor administrative: transparenta actului și realizarea 
controlului judiciar al acestuia.  
 

2.2 Decizia nr. 1580/2008 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție 

 
Înalta Curte de Castie și Justiție evidențiază, prîntr-o serie de decizii importanta motivării actelor 
administrative. Prin Decizia nr. 1580/200815 pronunțată de ICCJ – Secția de Contencios 
Administrativ și Fiscal se arată  

Așadar, Înalta Curte reține că orice decizie de natură a produce efecte privind drepturile 
și libertățile fundamentale trebuie motivată nu doar din perspectiva competenței de a 
emite acel act administrativ, ci și din perspectiva posibilității persoanei și a societății de a 
aprecia asupra legalității și temeiniciei măsurii, respectiv asupra respectării granițelor 
dintre puterea discreționară și arbitrariu. A accepta teza potrivit căreia angajatorul nu 
trebuie să-și motiveze deciziile, echivalează cu golirea de conținut a esenței democrației, 
a statului de drept bazat pe principiul legalității. 
De altfel, și în jurisprudența comunitară se reține că motivarea trebuie să fie adecvată 
actului emis și trebuie să prezinte de o manieră clară și univocă algoritmul urmat de 
instituția care a adoptat măsura atacată, astfel încât să li se permită persoanelor vizate 
să stabilească motivarea măsurilor și, de asemenea, să permită curților comunitare 
competența să efectueze revizuirea actului. 
Astfel cum a decis Curtea Europeană de Justiție, amploarea și detalierea motivării depind 
de natură actului adoptat, iar cerințele pe care trebuie să le îndeplinească motivarea 
depind de circumstanțele fiecărui caz, o motivare insuficientă sau greșită este 
considerată a fi echivalentă cu o lipsă a motivării actelor. Mai mult, insuficiența 
motivării sau nemotivarea atrag nulitatea sau nevalabilitatea actelor comunitare. 
O detaliere a motivelor este necesară și atunci când instituția emitentă dispune de o 
largă putere de apreciere, căci motivarea conferă actului transparență, particularii 
putând verifica dacă actul este corect fundamentat și, în același timp, permite 
exercitarea de către Curte a controlului jurisdicțional. 
Postura participativă a cetățeanului este astfel obligatoriu legată de principiile generale 
comunitare printre care și cel al transparenței, or, cea mai importantă cale de a conferi 
viabilitate acestor principii, inclusiv cel al Justiției, este tocmai instituirea obligativității 
motivării actelor autorităților publice. 
Și Constituția României prevede, în art. 31 alin. (2), obligația autorităților publice de a 
asigura informarea corectă a cetățeanului asupra treburilor publice și asupra 
problemelor de interes personal. 

                                                           
14 Decizia Curții de la Luxemburg este disponibilă în limba română la adresa 

http://www.ier.ro/sites/default/files/traduceri/61969J0041.pdf, accesată la data de 27.01.2016. 
15 Decizia instanței este disponibilă la adresa http://www.scj.ro/1093/Detalii-

jurisprudența?customQuery[0].Key=id&customQuery[0].Value=75770, accesată la data de 27.01.2016. 

http://www.ier.ro/sites/default/files/traduceri/61969J0041.pdf
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=75770
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=75770
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2.3. Decizia nr. 649/09.02.2010 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție 
 
O altă decizie a ICCJ prin care s-a pronunțat o soluție asemănătoare este decizia civilă nr. 
649/09.02.201016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția contencios administrativ și fiscal, 
prin care instanța a eținut 

În speță, constată Înalta Curte, soluția pronunțată de Curtea de apel este corectă atât în 
privința cazului bine justificat, cât și în privința prevenirii pagubei iminente. Astfel, 
referitor la prima din cele două condiții, instanța a reținut ca element decisiv 
nemotivarea actului administrativ, ceea ce și în opinia Înaltei Curți este de natură a 
argumenta cazul bine justificat. Motivarea actelor administrative reprezintă o condiție 
de valabilitate a acestora, precizează Înalta Curte, emitentului unui astfel de act 
revenindu-i obligația de a indica neechivoc elementele de drept și de fapt care au stat la 
baza soluției adoptate, pentru a putea fi cunoscute de destinatar și în funcție de care să-și 
poată formula eventuale apărări, pe de o parte, precum și pentru ca instanța de judecată 
să poată exercita un control efectiv a legalității actului, pe de altă parte. Or, în speță, este 
dincolo de orice îndoială că ordinul contestat de reclamant este nemotivat (fila 14 dosar 
de fond), astfel că există o îndoială serioasă cu privire la aparența de legalitate a actului 
administrativ în discuție. Apoi, instanța analizând condiția prevenirii unei pagube 
iminente, de asemenea, a reținut corect că eliberarea din funcție a reclamantului, fără 
indicarea motivelor care au dus la luarea acestei decizii, nefiind evidențiată culpa sa în 
exercitarea funcției de manager, este de natură a-i produce un prejudiciu atât sub aspect 
pecuniar, cât și în privința imaginii și prestigiului profesional. Invocarea de către 
recurent a jurisprudenței instanței supreme este lipsită de relevanță pentru că nu 
destituirea din funcția publică a reclamantului a argumentat cazul bine justificat, ci 
nemotivarea actului administrativ, pe de o parte, iar pe de altă parte, prima instanță 
examinând condiția prevenirii unei pagube iminente s-a raportat la definiția legală a 
acestei exigențe, cuprinsă în art. 2 lit. ș) din Legea contenciosului administrativ. Față de 
cele ce preced, Înalta Curte constată că sentința atacată este legală și temeinică, motiv 
pentru care în baza art. 312 C. proc. civ., va respinge recursul declarat de pârâtul 
Ministerul Sănătății. 

 
 
 
Ca practică judiciară în sensul anulării de către instanțele competente a unor acte 
administrative apreciate ca fiind nelegale pentru lipsa motivării, supunem, de asemenea, 
atenției cititorului urmatoarele hotărâri judecatoresti: 
 

2.4. Decizia nr. 2973/2012 pronunțată de Curtea de Apel București 
 
Curtea de Apel București, Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal, prin Decizia civilă 
nr. 2973/10.09.201217, dosar nr. 4291/87/2011, statuează 

                                                           
16 Decizia instanței este disponibilă la adresa http://www.scj.ro/1093/Detalii-

jurisprudența?customQuery[0].Key=id&customQuery[0].Value=56540, accesată la data de 27.01.2016. 

http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=56540
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=56540
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În mod corect instanța de fond a reținut nelegalitatea deciziei contestate pentru 
nerespectarea cerinței motivării acesteia, obligația motivării actului administrativ 
reprezentând o cerință de legalitate a acestuia unanim acceptată atât pe plan intern, cât 
și la nivel comunitar. 
Motivarea actului administrativ constituie o garanție impotriva arbitrariului și se 
impune cu deosebire în cazul actelor prin care se modifica ori se suprima drepturi sau 
situații juridice individuale și subiective. 
Motivarea unei decizii administrative nu poate fi limitata la considerente legate de 
competenta emitentului ori la temeiul de drept al acesteia, ci trebuie să conțină și 
elementele de fapt care să permita, pe de o parte, destinatarilor să cunoasca și să 
evalueze temeiurile deciziei, iar pe de altă parte, să faca posibila exercitarea controlului 
de legalitate. 

 

2.5. Sentința civilă nr. 6185/2013 pronunțată de Tribunalul Arad 
 
Tribunalul Arad reține, în sentința civilă nr. 6185/2013, pronunțată în data de 29.10.201318 

În considerentele hotărârii, tribunalul a statuat cu valoare de principiu că privitor la 
necesitatea motivării în fapt și în drept, într-o măsură suficientă și de natură a permite 
mai apoi exercitarea neîngrădită a controlului judiciar al instanței de judecată, s-a 
pronunțat Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 1580 din 11 aprilie 2008 a 
Secției de Contencios Administrativ și Fiscal [...] 
De altfel, și în jurisprudența comunitară s-a reținut că motivarea trebuie să fie adecvată 
actului emis și trebuie să prezinte de o manieră clară și neechivocă algoritmul urmat de 
instituția care a adoptat măsura atacată, astfel încât să li se permită persoanelor vizate 
să stabilească motivarea măsurilor și, de asemenea, să permită curților comunitare 
competente să efectueze revizuirea actului (cauza C - 367/1995) și astfel cum a decis 
Curtea Europeană de Justiție, amploarea și detalierea motivării depind de natură actului 
adoptat, iar cerințele pe care trebuie să le îndeplinească motivarea depind de 
circumstanțele fiecărui caz, o motivare insuficientă, sau greșită, este considerată a fi 
echivalentă cu o lipsă a motivării actelor, mai mult decât atât, insuficiența motivării sau 
nemotivarea atrage nulitatea sau nevalabilitatea actelor comunitare (cauza C - 
41/1969) și o detaliere a motivelor este necesară și atunci când instituția emitentă 
dispune de o largă putere de apreciere, căci motivarea conferă actului transparență, 
particularii putând verifica dacă actul este corect fundamentat și, în același timp, 
permite exercitarea de către curte a controlului jurisdicțional (cauza C - 509/1993). 

 
 

3. Completarea cererii de chemare în judecată ca urmare a depunerii de către 
pârâtă a documentației care a stat la baza actelor contestate 
 

                                                                                                                                                                                                
17 Decizia instanței este disponibilă la adresa 

http://www.euroavocatura.ro/jurisprudența/3059/Nulitate__Nemotivarea_actului_administrativ_de_eliberare_din_funcți

a_publica, accesată la data de 27.01.2016.  
18 Sentința instanței este disponibilă la adresa http://legeaz.net/spete-contencios/anulare-act-administrativ-jurisprudența-

acte-6185-2013, accesată la data de 27.01.2016.  

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4384/Instanta
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/306/OBLIGATIA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1566/Legalitate
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1115/Garantie
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2535/Drept
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1566/Legalitate
http://www.euroavocatura.ro/jurisprudenta/3059/Nulitate__Nemotivarea_actului_administrativ_de_eliberare_din_functia_publica
http://www.euroavocatura.ro/jurisprudenta/3059/Nulitate__Nemotivarea_actului_administrativ_de_eliberare_din_functia_publica
http://legeaz.net/spete-contencios/anulare-act-administrativ-jurisprudenta-acte-6185-2013
http://legeaz.net/spete-contencios/anulare-act-administrativ-jurisprudenta-acte-6185-2013
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Articolul 13 alin. (2) din Legea 554/2004 prevede 
Art. 13 (2) În situația în care reclamant este un terţ în sensul art. 1 alin. (2) sau când 
acțiunea este introdusă de Avocatul Poporului ori de Ministerul Public, instanța va cere 
autorităţii publice emitente să îi comunice de urgenţă actul atacat împreună cu 
documentația care a stat la baza emiterii lui, precum și orice alte lucrări necesare pentru 
soluționarea cauzei. 

 
Din interpretarea art. 13 alin. (2) rezultă ca, în contencios administrativ, leguitorul a dorit să 
garanteze inclusiv tertului care se consideră vătămat accesul la documentația care a stat la 
baza actului administrativ în cauza, documentație de care nu poate lua cunoastinta pe alte cai. 
Astfel, ratiunea art. 13 alin. (2) din Legea contenciosului este de a permite inclusiv tertului 
reclamant să aprecieze în cunoștință de cauza asupra tuturor eventualelor vătămari și critici 
de nelegalitate ale actului contestat.  
 
O astfel de interpretare este în acord cu prevederile art. 6 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului și cu dispozițiile art. 24 alin. (1) din Constituția Romaniei. 
 
Prin Încheierea pronunțată la data de 15.01.2015 în dosarul nr. 32099/3/2013, nepublicată, 
Tribunalul București confirmă această interpretare 

Reprezentantul convențional al reclamantei învederează că s-a mai invocat o excepție în 
urma completării secțiunii B5 de către reclamantă, după depunerea documentației care 
a stat la baza emiterii avizului nr. 257/M/25.03.2013. 
Apărătorul pârâților Municipiul București și Primarul Municipiului București 
învederează, prin întâmpinarea depusă, a invocat excepția tardivității cererii 
completatoare depuse de reclamantă. 
Reprezentantul convențional al reclamantei, arată că, a dezvolta secțiunea B5 a acțiunii 
inițiale și a exemplificat faptul că nu a fost respectată procedura.  
Instanța pune în discuția contradictorie a părților excepția tardivității cererii 
completatoare formulată de reclamantă, invocată de către pârâții Municipiul București 
și Primarul Municipiului București. 
Apărătorul pârâților Municipiul București și Primarul Municipiului București solicită 
admiterea admiterii excepției tardivității cererii completatoare având în vedere că 
reclamanta a invocat motive noi care nu au fost inițial cuprinse în acțiunea principală. 
De asemenea, arată că susținerea reprezentantului reclamantei protrivit căreia 
completarea s-a datorat depunerii documentației administrative nu are relevanță. Însă 
totodată învederează că instanțare obligația să verifice temeinicia pretențiilor 
reclamantei invocate prin cererea de chemare în judecată prin prisma actelor pe care 
intimata este obligată să le depună iar nu să acorde posibilitatea acesteia de a formula 
motive noi pentru care solicită a-i fi admisă cererea. 
Reprezentantul reclamanatei, învederează că, în principal, precizarea secțiunii B5, nu a 
reprezentat o completare a acțiunii ci o dezvoltare a motivului B5 în cuprinsul căruia, 
inițial, a menționat că avizul a fost emis cu încalcărea procedurii prevăzute de 
Regulamentul de funcționare a Comisiei zonale a Monumentelor Istorice, indicând 
ulterior trei articole încălcate din acest regulament. În subsidiar, și în situația în care 
această precizare ar fi calificată ca o cerere de completare ce urmează depunerii 
documentației administrative, apreciează că aceasta este admisibilă întrucât dă efect 
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util dispozițiilor art. 13 ind. 2 din Legea nr. 554/2004, care precizează că la primul 
termen de judecată instanța pune în vedere emitentului să depună documentația 
administrativă. 
Instanța, deliberând asupra excepției tardivității cererii completatoare, o respinge, 
constatând că dezvoltarea sau completarea secțiunii B5 a acțiunii inițiale, a fost depusă 
ca urmare a studierii documentației depuse de Direcția de Cultură, nefiind făcută dovada 
comunicării acesteia către reclamantă, pentru a-și putea formula motivele, la momentul 
depunerii acțiunii. 
 
 

4. Analizarea de către instanță a legalității actului administrativ care a intrat 
în circuitul civil și care a produs efecte juridice 

 

4.1. Decizia nr. 478/2011 pronunțată de Curtea Constituțională 
 
Ca urmare a analizării posibilității instanței de a verifica legalitatea unui act administrativ 
care a intrat în circuitul civil și care a produs efecte juridice, Curtea Constituțională s-a 
pronunțat prin Decizia nr. 478/12.04.2011 în sensul intâietății19 pe care o are examinarea de 
către instanța de judecată a legalității actului administrativ.  
 
Necesitatea pronunțării instanței de judecată asupra legalității actului administrativ primează 
față de faptul ca actul administrativ a intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice. Curtea 
consideră ca legalitatea este însuși fundamentul statului de drept, neputând fi acceptata teza 
potrivit căreia actul administrativ ar trebui sa-si produca efectele în continuare, chiar dacă 
este nelegal, din moment ce a intrat în circuitul civil. 
 
În opinia Curții, raporturilor juridice nu se pot fonda pe un act a cărui legalitate este 
îndoielnică:  

În ceea ce privește critica referitoare la încălcarea principiului stabilităţii raporturilor 
juridice prin posibilitatea instanței judecătoreşti de a anula actul administrativ care a 
intrat în circuitul civil şi a produs efecte juridice, Curtea reține că principiul stabilităţii 
raporturilor juridice, deşi nu este în mod expres consacrat de Constituție, se deduce atât 
din prevederile art. 1 alin. (3), potrivit cărora România este stat de drept, democratic şi 
social, cât și din preambulul Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăţilor fundamentale, astfel cum a fost interpretat de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului în jurisprudența sa. Acest principiu al stabilităţii raporturilor juridice 
nu poate implică însă promovarea unui drept prin intermediul unei ilegalităţi. Obținerea 
sau apărarea unui drept ori protejarea unui interes, chiar legitim, nu se poate fonda pe 
un act a cărui legalitate este îndoielnică și care nu ar putea fi dovedită altfel decât prin 
soluționarea cauzei de către instanța judecătorească, chiar și atunci când actul 
administrativ a intrat deja în circuitul civil și a produs efecte juridice. Posibilitatea 
recunoscută instanțelor judecătoreşti de a anula actul administrativ, în situația în care 

                                                           
19 Decizia instanței este disponibilă la adresa http://lege5.ro/Gratuit/gi2tonzxgy/decizia-nr-478-2011-referitoare-la-

respingerea-exceptiei-de-neconstituționalitate-a-prevederilor-art-1-alin-6-din-legea-contenciosului-administrativ-nr-

554-2004, accesată la data 27.01.2016. 

http://lege5.ro/Gratuit/gi2tonzxgy/decizia-nr-478-2011-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-art-1-alin-6-din-legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004
http://lege5.ro/Gratuit/gi2tonzxgy/decizia-nr-478-2011-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-art-1-alin-6-din-legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004
http://lege5.ro/Gratuit/gi2tonzxgy/decizia-nr-478-2011-referitoare-la-respingerea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-prevederilor-art-1-alin-6-din-legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004
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actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice, 
se justifică prin necesitatea exercitării unui control de legalitate, care reprezintă însuşi 
fundamentul statului de drept, neputând fi acceptată teza potrivit căreia actul 
administrativ ar trebui să-şi producă efectele în continuare, chiar dacă este nelegal, din 
moment ce a intrat în circuitul civil. 
 
 

4.2. Sentința nr.  978/2015 pronunțată de Tribunalul București 
 
Tribunalul București, în sentința civilă nr. 978/2015 din 03.04.2015, a reținut 

În ceea ce privește cxcepția de inadmisibilitate invocată de pârâtul Municipiul București, 
la data de 03.06.2014 în sensul că soluția avizată a fost deja pusă în practică prin 
urmare, acțiunea este inadmisibilă, Curtea o apreciază ca fiind neîntemeiată, reținânt că 
controlul de legalitate asupra unui act administrativ se face prin raportare la dispozițiile 
legale în vigoare la momentul emiterii lui, astfel încât, chiar dacă acesta și-a produs 
efectele, prin obținerea autorizației de construire și efectuarea lucrărilor, există un 
interes juridic practic de constata nclegalitatea acestuia, pentru rcpararea unor 
eventuale pagube. 
Din acest punct de vedere este neîntemeiată și excepția lipsei de obiect. 

 
 

5. Nulitatea pentru cauză ilicită a actului având un conținut identic cu cel al 
unuia a cărui executare a fost suspendată de instanța de judecată  

 
Curtea de Apel Cluj, Secția Comercială, de Contencios Administrativ și Fiscal, prin Decizia civilă 
nr. 814/27.03.2008 pronunțată în cauza 1245/117/2007, publicată parțial20, a reținut 

Pe fondul cauzei. Curtea va reţine că, iniţial a fost emis un alt certificat de urbanism, 
eliberat de către recurentul-pârât C.J. A sub nr. 68/20.08.2004 în favoarea recurentei-
interveniente SC S. MONTA H. D. SA care face obiectul unei acţiuni în contencios 
administrativ, în dosarul nr. 223/2006 pendinte la Tribunalul Alba, iar acest certificat a 
fost suspendat definitiv şi irevocabil în baza unei hotărâri judecătoreşti a aceluiaşi 
tribunal. 
În cauza de faţă, instanţa de fond a fost chemată să cerceteze legalitatea şi temeinicia unui 
alt certificat de urbanism eliberat de aceeaşi autoritate sub nr. 78 din 246.04.2006, identic 
cu cel dintâi. Justificarea emitentului acestui act administrativ cu trimitere la dispozițiile 
legale conform căreia din aceste dispoziții legale rezultă fără niciun dubiu că autoritatea 
administrativă competentă este obligată să emită certificatul de urbanism cu privire la 
situaţia unui teren ori de câte ori este solicitată, indiferent de persoana fizică sau juridică 
solicitantă, fiind astfel interzis emitentului să condiţioneze emiterea actului de elaborare 
prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, nu este relevantă şi 
pertinentă pentru a ocoli efectele hotărârii judecătoreşti prin care anterior, un act 
administrativ similar a fost suspendat. 

                                                           
20 Decizia instanței este disponibilă la adresa http://legeaz.net/spete-contencios/suspendare-judiciară-act-administrativ-

jurisprudența, accesată la data 27.01.2016. 

http://legeaz.net/spete-contencios/suspendare-judiciara-act-administrativ-jurisprudenta
http://legeaz.net/spete-contencios/suspendare-judiciara-act-administrativ-jurisprudenta
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Suspendarea executării unui act administrativ de cătrc instanţa judecătorească 
competentă semnifică oprirea temporară a cfectclor juridice pe care actul respectiv le-ar fi 
produs în lipsa acelei hotărâri judecătoreşti. 
Emiterea unui nou act administrativ de aceeaşi natură, identic, urmărind acelaşi scop 
semnifică ignorarea şi încălcarea efectelor hotărârii judecătoreşti de suspendare, ceca ce 
conduce la paralizarea actului de justiţie, autorităţii şi prestigiului justiţiei, iar în final, 
pune serioase probleme cu privire la respectarea de către administraţie a principiului 
legalităţii şi securităţii raporturilor juridice. 
Se poate conchide aşadar că noul certificat de urbanism atacat în prezenta cauză, nr. 
78/246.04.2006, are ca unic scop eludarea dispozițiilor judecătoreşti de suspendare a 
efectelor certificatului de urbanism nr. 68/20.08.2004, fiind astfel lovit de nulitate pentru 
cauză ilicită. 

 

6. Anularea unui act administrativ, chiar și în primă instanță, reprezintă 
îndeplinirea condiției cazului bine justificat în procesul de supendare a 
respectivului act  
 

6.1. Decizia civilă nr. 4875/2011 pronunțată de  Curtea de Apel Cluj 
 
Prin Decizia civilă nr. 4875/2011, pronunțată în dosarul nr. 958/117/2011, Curtea de Apel 
Cluj a reținut ca este îndeplinită condiția cazului bine justificat invocată în acțiunea de 
suspendare a unei hotărâri de consiliu, prin simplul fapt ca o instanța anulase în prima 
instanța aceeasi hotărâre de consiliu  

Îndeplinirea condiției existenței cazului bine justificat în ceea ce privește hotărârea nr. 
151/2006 sub aspectul răsturnarii prezumției caracterului de legalitate a actului s-a 
justificat și în raport de sentința civilă nr. 1518/12.04.2011 pronunțată de Tribunalul 
București prin care s-a admis cererea de anulare a actului administrativ reținându-se 
caracterul de parte a planului de urbanism tip zonal și omisiunea obținerii avizelor 
necesare anterior emiterii actului. 

 

6.2. Sentința civilă nr. 1778/2011 pronunțată de Tribunalul București 
 
Prin Sentința civilă nr. 1778 din 02.05.2011, pronunțată în dosarul 22382/3/2011, 
nepublicată, Tribunalul București a reținut  

În ceea ce privește îndeplinirea condiției existenței unui caz bine justificat, instanța a luat 
act că prin sentința civilă nr. 1518/2011, pronunțată în dosarul nr. 52450/3/2010, 
Tribunalul București Secția de contencios administrativ și fiscal a dispus anularea 
Hotărârii C.G.M.B nr. 151/2006, astfel că în raport de aceasta sentință, chiar dacă nu este 
executorie, exista cazul bine justificat în mod autonom, nemaifiind necesară cercetarea 
argumentelor de nelegalitate invocate de reclamantă în prezenta cauză și respectiv, 
combătute de pârâta C.G.M.B. 
Aceasta, întrucât sentința civilă menționată este definitivă, conform dispozițiilor art. 20 
alin. 1 din Legea 554/2004 coroborate cu dispozițiile art. 377 pct. 1 C. proc. civ., astfel că 
în temeiul acestei sentințe operează prezumția puterii de lucru judecat cu privire la 
nelegalitatea actului administrativ contestat în cauză. 
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Văzând dispozițiile art. 14 cu referire la prevederile art. 2 lit. t din Legea nr. 554/2004 
este evident că atâta timp cât instanța învestită cu soluționarea fondului privind 
anularea actului administrativ a pronunțat o sentință prin care a dispus anularea 
actului, instanța învestită cu soluționarea cererii de suspendare a executării aceluiași act 
nu poate hotărî că nu există împrejurări de natură să creeze o îndoială serioasă în 
privința legalității actului administrativ. 

 
 

7. Doar intervenientul în interes propriu, iar nu și intervenientul accesoriu, 
este obligat să parcurgă procedura plângerii prealabile 
 
Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, prin Decizia civilă 
nr. 3522/201321 pronunțată în dosarul 6370/2/2010 arată că doar cererea de intervenție 
voluntară în interes propriu poate fi respinsă ca inadmisibilă pentru lipsa parcurgerii 
procedurii prealabile, iar nu și cererea accesorie reclamantului. 
 
Intervenientul accesoriu reclamantului nu trebuie să parcurgă procedura prealabilă, cererea sa 
neputând fi respinsă ca inadmisibilă pentru lipsa parcurgerii procedurii prealabile 

(iii) În ceea ce privește pretinsa nelegalitate a hotărârii recurate urmare a respingerii în 
fond a cererii de intervenție principală a RAPPS. 
Prin hotărârea atacată instanța de fond a respins ca neîntemeiate cererile de intervenție 
în interes propriu și în interesul pârâtului Guvernul României, formulate de recurenta 
RAPPS. 
Reținând, pentru considerentele următoare, că soluția instanței de respingere a cererilor 
de intervenție este principial corectă, dar cu precizările ce se vor arăta, Înalta Curte 
apreciază că nu pot fi primite criticile recurentei nici pe acest aspect. 
Desigur că, astfel cum a statuat deja Înalta Curte în practica sa în această materie, nici o 
prevedere a legii contenciosului nu îngrădește dreptul terților de a interveni în proces și nu 
induce ideea unei incompatibilități între normele din Codul de procedură civilă ce 
guvernează această instituție și specificul raporturilor de drept administrativ, între 
autoritățile publice și interesele lor legitime. 
Nu mai puțin însă, s-a stabilit că în analizarea condițiilor de admisibilitate a intervenției 
voluntare, principale sau accesorii, se impune luarea în considerare atât a specificului 
elementelor de drept administrativ cât și a regulilor de procedură speciale în materia 
contenciosului administrativ. 
Așadar, în mod corect, în aplicarea prevederilor art. 28 din Legea nr. 554/2004, prima 
instanță a reținut că pe fond cererea de intervenție principală nu întrunește toate 
condițiile de admisibilitate ale acțiunii în contencios administrativ. Intervenientul 
principal, dobândind o poziție similară cu cea a reclamantului-recurent CCIR, în mod legal 
se impunea să dovedească, conform art. 1 și 8 din Legea nr. 554/2004, vătămarea într-un 
drept recunoscut sau într-un interes legitim, prin actele a căror anulare a fost solicitată. 

                                                           
21 Decizia instanței este disponibilă la adresa http://www.scj.ro/1093/Detalii-

jurisprudența?customQuery[0].Key=id&customQuery[0].Value=98711, accesată la data 27.01.2016. 

http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=98711
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=98711
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În cauză însă recurenta-intervenientă nu a fost vătămată prin niciunul din actele a căror 
nulitate a fost solicitată de reclamanta CCIR, ba dimpotrivă, astfel că în mod evident 
existența vătămării impusă de chiar Legea nr. 554/2004, nu a fost îndeplinită. 
Nici cu referire la parcurgerea procedurii prealabile, cerință de asemenea prevăzută 
pentru admisibilitatea oricărei acțiuni în contencios administrativ și care, în logica 
arătată, este solicitată și pentru cererea de intervenție principală, este de reținut că nu s-a 
demonstrat că aceasta formalitate ar fi fost îndeplinită. 
Față de cele arătate Înalta Curte apreciază că în adevăr se impunea respingerea cererii de 
intervenție principală formulată de RAPPS, însă ca inadmisibilă, nu ca neîntemeiată. 
Date fiind efectele similare generate, în mod evident nu se impune admiterea recursului și 
modificarea sentinței atacate pe acest unic aspect, considerentele prezentei decizii venind 
în completarea și, parțial, substituirea celor din hotărârea atacată. 
În fine, corect a fost respinsă cererea de intervenție în interesul pârâtului Guvernul 
României, ca neîntemeiată, dată fiind și admiterea în parte a cererii reclamantei, astfel 
cum s-a arătat, în condițiile în care pe calea intervenției voluntare accesorii se tinde la 
obținerea unei soluții favorabile unei părți, nefiind necesar ca o astfel de cerere să conțină 
elementele cererii de chemare în judecată, limitându-se numai la apărări, în sprijinul 
părții pentru care se intervine. 
În considerarea tuturor celor învederate urmează așadar ca Înalta Curte, în temeiul art. 
312 alin. (1) C. proc. civ. cu referire la art. 20 din Legea nr. 554/2004, să respingă ca 
nefondate toate cele trei recursuri declarate în cauză. 

 
 

8. Actul administrativ cu caracter normativ vs. Actul administrativ cu 
caracter individual  
 

8.1. Decizia nr. 1623/2009 pronunțată de Curtea de Apel București 
 
În motivarea deciziei 1623 din 15.06.2009, prin care a admis recursul formulat în dosarul 
22052/3/2008, Curtea de Apel București încadrează hotărârile de aprobare a Planurilor 
Urbanistice de Detaliu în categoria actelor administrative cu caracter normativ 

Prin HCL sector 3 nr. 61/07.06.2007 au fost aprobate planuri urbanistice de detaliu pe 
raza sectorului 3. (…) Curtea apreciază ca HCLS 3 nr. 61/07.06.2007 reprezintă un act 
administrativ cu caracter normativ. Acest lucru rezultă din disp. art. 4 alin. 1 lit. c) din 
Lg. 350/2001 corob. cu art. 48 și art. 49. 
Astfel potrivit art. 4 alin. 1 lit. c) din Lg. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismului: Urbanismul trebuie să reprezinte o activitate: c) normativă, prin 
precizarea modalităților de utilizare a terenurilor, definirea destinațiilor și gabaritelor 
de clădiri, inclusiv infrastructură, amenajări și plantații. 
În conf. cu art. 48, Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare 
specifică, prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare și 
servire edilitară a unuia sau mai multor obiective, pe una sau mai multe parcele 
adiacente, în corelare cu vecinătăţile imediate. 
(2) Planul urbanistic de detaliu cuprinde reglementări cu privire la:  
a) asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare;  
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b) permisivităţi și constrângeri urbanistice privind volumele construite și amenajările; 
c) relaţiile funcționale și estetice cu vecinătatea;  
d) compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi 
plantaţiilor;  
e) regimul juridic și circulaţia terenurilor şi construcţiilor.  
(3) Planul urbanistic de detaliu se elaborează numai pentru reglementarea amănunţită 
a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal sau pentru 
stabilirea condiţiilor de construire.  
Art. 49 prevede de asemenea următoarele:  
Art. 49. - (1) Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, 
juridice şi economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum şi a 
regulamentelor locale de urbanism.  
(2) Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, 
aferent Planului urbanistic general, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului 
urbanistic zonal, cuprinde şi detaliază prevederile Planului urbanistic general și ale 
Planului urbanistic zonal referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum 
și de amplasare, dimensionare și realizare a volumelor construite, amenajărilor și 
plantaţiilor.  
(3) După aprobare Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal şi Planul urbanistic 
de detaliu împreună cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile în 
Justiție.  
(4) Prevederile regulamentelor locale de urbanism se diferenţiază în funcție de 
încadrarea în unităţi teritoriale de referinţă, zone şi subzone și pot fi aplicate numai în 
condiţiile cumulative referitoare la situarea, dimensiunile şi geometria parcelelor. 
Din cele arătate mai sus, rezultă caracterul normativ al actului administrativ 
reprezentat de HCLS 3 nr. 61/2007 și din aceasta perspectivă sunt aplicabile disp. art. 11 
alin. 4 din Legea nr. 554/2004, adică, actele administrative cu caracter normativ care se 
consideră a fi nelegale pot fi atacate oricand.  
 

8.2. Decizia nr. 1718/2013 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție 
 

Înalta Curte de Casație și Justiție arată că actul administrativ individual este cel în care se 
nominalizează expres persoanele carora li se adresează. Prin Decizia nr. 1718 din 26.02.201322, 
Înalta Curte de Casație și Justiție arată 

Recursul este fondat. În funcție de întinderea efectelor juridice pe care le produc, actele 
administrative se clasifică în acte normative și acte individuale. 
Actele administrative normative conțin reglementări cu caracter general, impersonale, care 
produc efecte erga omnes, în timp ce actele individuale produc efecte, de regulă, față de o 
persoană, sau uneori față de mai multe persoane, nominalizate expres în conținutul acestor 
acte. 
Încadrarea unui act infralegislativ într-una dintre cele două categorii mai sus arătate nu se 
realizează, așa cum a procedat instanţa de fond, prin „decuparea” unor dispoziţii din acel act, 
afectând în acest mod caracterul unitar al acestuia, ci prin examinarea integrală a 

                                                           
22 Decizia instanței este disponibilă la adresa http://www.scj.ro/1093/Detalii-

jurisprudența?customQuery[0].Key=id&customQuery[0].Value=102288, accesată la data 27.01.2016. 

http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=102288
http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=102288
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conţinutului său, prin prisma trăsăturilor fiecăreia dintre categoriile în discuţie (acte 
normative și acte individuale). Cu alte cuvinte, un act administrativ este fie normativ, fie 
individual, în funcție de întinderea efectelor juridice pe care le produce, indiferent de 
conţinutul concret al unei anexe a acelui act, cum este cazul în speţă. 

 

8.3. Sentința nr. 1176/2008 pronunțată de Tribunalul București 
 
Tribunalul București, prin Sentința civilă nr. 117623 pronunțată la data de 09.04.2008 în cauza 
20092/3/2007, menținutî prin Decizia Curții de Apel București din 02.02.2009, arată ca declararea 
utilității publice pentru o lucrare de interes local este un act administrativ normativ.  
Sentința a ramas irevocabilă prin respingerea recursului. 

Este adevărat că lucrarea aprobată prin HCGMB nr. 160/06.07.2006 este o lucrare de interes 
local, dar declararea utilității publice pentru această lucrare, chiar de interes local, nu se poate 
realiza prîntr-un act normativ de forță juridică a unei hotărâri de consiliu, ci prîntr-un act 
normativ cu o valoare juridică net superioară – legea – potrivit ierarhizării constituționale și 
celei stabilite prin lg. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, pentru că ne aflăm în situația de excepție – „situația excepțională”, în 
formularea legii, în care se expropriază monumente istorice.  

 

8.4. Decizia nr. 1414/2005 pronunțată de Tribunalul București 
 
Înalta Curte de Casație și Justiție arată ca definirea domeniului public al localităților este act 
normativ, astfel ca și actul administrativ prin care se declară utilitatea publică este un act 
administrativ normativ. ICCJ statuează prin Decizia nr. 1414/03.03.200524  

Reclamanta DVM a chemat în judecată pe pârâții Guvernul României și Consiliul Județean 
Timis, pentru anularea parțială a HG nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al 
Judetului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, […] 
Deși a sesizat corect că în privința Hotărârilor de Guvern – acte administrative normative – 
sunt aplicabile prevederile art. 107 alin. (4), devenit art. 108 alin. (4) din Constituția României, 
astfel cum a fost revizuită prin Legea nr. 429/2003, instanța fondului nu a dat importanță 
specificului actului contestat în cauză. 
 
 

9. Motive noi în cererea de chemare în judecată față de cele invocate prin 
plângerea prealabilă 
 
Tribunalul Covasna – Secția Civilă prin Sentința civilă nr. 455/15.04.2014 pronunțată în cauza 
nr. 8318/117/2011, arată ca motivele invocate în cererea de chemare în judecată nu sunt 
limitate la motivele invocate în plângerea prealabilă 

Se va avea în vedere că din economia prevederilor art. 7, 8 alin. 1 și 11 din Legea 
554/2004 a contenciosului administrativ, rezultă că persoana care se consideră 

                                                           
23 Sentința instanței este disponibilă la adresa http://www.crj.ro/userfiles/phpV4ojL5.pdf, accesată la data 27.01.2016. 
24 Un extras din Decizia nr. 1414/2005 este publicat în lucrarea Procedura prealabilă în Contenciosul administrativ. 

Practica judiciară, Gabriela Bogasiu, Hamangiu 2006, p 134-136. 

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosare_Sedinta.aspx?id_sedinta=200000000090240&id_inst=2
http://www.crj.ro/userfiles/phpV4ojL5.pdf
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vătămată are obligația legală de a solicită autorității administrative – înainte de a se 
adresa instanței de judecată – revocarea actului administrativ, legiuitorul condiționând 
promovarea ulterioară a acțiunii în Justiție de formularea plângerii, dar nelimitând 
cuprinsul cererii de chemare în judecată la motivele invocate în plângerea prealabilă. 
O interpretare contrara, în care partea este limitata în exercitiul dreptului la acțiune 
strict la aspectele iterate în plângerea prealabilă, este evident una restrictiva și care nu 
are corespondent în lege, conditionarea acțiunii în Justiție vizand doar cererea 
anterioara de revocare (materializata în plângere), iar nu și aspectele de fapt și de drept 
care pot fi detaliate în cadrul unei cereri de chemare în judecată supusa exigentelor 
prevederilor Codului de procedura civilă (care nu privesc, din punct de vedere al formei și 
al conținutului, și plângerea prealabilă). 

 
 

10. Capacitatea procesuală de folosință a Primăriilor  
 
Prin Încheierea pronunțată la data de 18.02.2015 în cauza nr. 6531/2/2013, Curtea de Apel 
București arată  

În ceea ce privește excepția lipsei capacității procesuale de folosință a PMB, Curtea o 
apreciază ca fiind neîntemeiată.  
Potrivit art. 91 din legea 215/2001, primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, 
secretarul comunei, al orașului sau al subdiviziunii administrativ teritoriale a 
municipiului, împreună cu apăratul propriu de specialitate al consiliului local, constituie 
o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei sau 
orașului, care adduce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, 
soluționând problemele colectivității locale. 
Prin urmare, Primarul face parte din structura funcțională cu activitate permanentă 
denumită primărie, care adduce la îndeplinire dispozițiile primarului, astfel încât 
acțiunea îndreptată împotriva primăriei se consideră că este îndreptată împotriva 
Primarului însuși, ca reprezentant al unității administrativ teritoriale și șef al 
administrației publice locale și al apăratului propriu de specialitate, pe care îl conduce și 
controlează.  

 
Prin Decizia nr. 614/CA din 19.11.2008, publicată în extras în Ovidiu Podaru, Drept 
administrativ. Practică judiciară comentată. Vol I. Actul administrativ (II) Un secol de 
jurisprudența (1909 – 2009)25, , Curtea de Apel Constanța a reținut 

În cazul persoanelor juridice capacitatea de folosință este determinătă de finalitatea 
pentru care au fost autorizate să se ființeze. 
Prin urmare, primăria este titulară de drepturi și obligații în ceea ce privește 
soluționarea problemelor curente ale colectivității locale prin îndeplinirea hotărârilor 
consiliului local și a dispozițiilor primarului. 
 
 

                                                           
25 Editura Hamangiu 2010, p. 122-123. 
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11. Termenul de prescripție al terților în ceea ce privește introducerea 
plângerii prealabile 
 
Termenul în care un terț trebuie să introduca plângerea prealabilă este de 6 luni de la momentul 
luării la cunoștință de act. 
 
Art. 7 alin. 3 al Legii 554/2004 prevede 

 (3) Este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă și persoana vătămată într-un 
drept al său sau într-un interes legitim, prîntr-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 prevăzut la alin. (7). 

Iar alin. 7 al art. 7 din Legea 554/2004 prevede 
(7) Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, 
pentru motive temeinice, și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 
luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescripţie. 

a fost declarat neconstituțional în măsura în care se referă la momentul de la care un terț 
poate formula plângere prealabilă prin care solicită revocarea unui act administrativ. Celelalte 
prevederi ale articolului au ramas în vigoare.  

 
Prin urmare, termenul în care tertul trebuie să introduca plângerea prealabilă este de 6 luni 
de la momentul la care a luat cunoștință de existenta actului. 

 
De altfel, din conținutul expres al art. 7 alin (1), reiese în mod clar că acest alineat 
reglementează doar situația beneficiarului unui act şi nu pe aceea a unui terţ 

(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 prîntr-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. 

 
Acest fapt rezultă fără echivoc din folosirea sintagmei de la data comunicării actului, moment 
care nu îi este aplicabil decât beneficiarului unui act, întrucât comunicarea este o operațiune 
ce se realizează doar în raport cu beneficiarul actului, iar nu față de terți. Celor din urmă, 
astfel precum sugerează și titulatura acestora, actul administrativ individual nu se comunică. 
 
Prin urmare, termenul în care terţul trebuie să introduca plângerea prealabilă este 6 luni din 
momentul în care a luat cunoştinţă de existenţa actului. 
 

11.1. Decizia nr. 1279/2011 pronunțată de Curtea de Apel București 
 
Prin Decizia civilă nr. 1279/02.06.2011 pronunțată în dosarul 15050.01/3/2009, Curtea de 
Apel București apreciază 

Prin decizia Curții Constituționale nr. 797/2007, art. 7 alin. 7 a fost declarat 
neconstituțional în măsura în care termenul de 6 luni de la data emiterii actului se aplică 
plângerii prealabile formulate de persoana vătămată într-un drept al său sau într-un 
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interes legitim prîntr-un act administrativ cu caracter individual adresat altui subiect de 
drept, astfel încât în consecinţă, pentru terţi, termenul de prescriptie de 6 luni curge de la 
data la care a luat la cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa actului. 
 

11.2. Încheierea din 15.12.2010 pronunţată în dosarul 30977/3/2010 de Tribunalul 
București 
 
Prin Încheierea civilă din 15.12.2010 pronunţată în dosarul 30977/3/2010, confirmată de 
Curtea de Apel Bucureşti, Tribunalul București apreciază 

În ceea ce privește excepția neîndeplinirii procedurii prealabile în termenul legal, 
tribunalul o va respinge ca neîntemeiată, întrucât pârâta SC EEC Invest Imobiliare SRL 
nu a facut dovada că reclamanta ar fi formulat plângerea prealabilă cu depăşirea 
termenului de 6 luni de la momentul în care aceasta a luat cunoştinţă, pe orice cale, de 
existenţa autorizației de construire, astfel cum se prevede la art. 7 alin. 3 și 7 din Legea 
nr. 554/2004 şi în decizia Curții constituționale nr. 797/2007. 

 

11.3. Este în sarcina pârâtelor să facă dovada faptului că reclamanta am luat cunoștință 
de act cu mai mult de 6 luni înainte de formularea plângerii prealabile 
 
Practica judiciară este uniforma în a aprecia ca este în sarcina pârâtilor să faca dovada faptului 
ca reclamanta a luat cunoștință de conținutul actului cu mai mult de 6 luni înainte de formularea 
plângerii prealabile. 
 
Astfel, prin Decizia civilă nr. 1279/02.06.2011 pronunțată în dosarul 15050.01/3/2009, 
Curtea de Apel București arată 

În susținerea excepției invocate era în sarcina recurentei să facă dovada faptului pozitiv 
contrar și să infirme prezumția ca plângerea a fost formulată în termen insa aceasta 
proba nu a fost făcută de către recurenta. 

 
De asemenea, prin Încheierea civilă din 15.12.2010, pronunțată în dosarul 30977/3/2010, 
confirmata de Curtea de Apel București, Tribunalul București apreciază  

La solicitarea expresa a instanței, apăratorul pârâtei SC EEC Invest Imobiliare SRL a 
aratât ca nu poate preciza data cand a fost amplasat panoul cu descrierea investitiei, dar 
ca acest lucru s-ar fi intamplat imediat dupa emiterea autorizației de construire în cauza. 
Acestea sunt simple afirmatii nedovedite, în conditiile în care pârâta nu a putut face 
dovada nici a datei cand ar fi fost amplasat panoul, nici a momentului în care reclamanta 
ar fi luat efectiv la cunoștință de existenta și conținutul actului administrativ contestat. 
 

11.4. Luarea la cunoștință a actului presupune cunoașterea prevederilor acestuia 
 

Practica judiciară este constanta în a aprecia ca luarea la cunoștință de actul administrativ 
presupune cunoașterea prevederilor acestuia. Cu alte cuvinte, reclamantul nu poate cunoaște 
efectele vătămatoare ale actului fara să ii cunoasca prevederile. 
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Astfel, prin Decizia civilă nr. 1130/14.03.2013 pronunțată în dosarul nr. 60754/3/2011, 
Curtea de Apel București apreciază  

Publicarea pe site-ul Primariei Sectorului 4 a HCL Sector 4 nr. 78/2009 conform căreia s-
a aprobat PUD-ul în cauza nu constituie dovadă de luare la cunoștință de către terti 
asupra conținutului PUD, întrucât PUD-ul nu a fost el însuși adus la cunoștință publica, 
publicarea privind numai hotărârea de aprobare. 
 

De asemenea, prin Încheierea civilă din 15.12.2010, pronunțată în dosarul nr. 30977/3/2010, 
confirmata de Curtea de Apel București, Tribunalul București apreciază  

In acest sens, tribunalul subliniază ca nu este suficient ca reclamanta, în calitate de terta 
persoana, să fi aflat doar de existenta autorizației de construire, ci era necesar ca 
aceasta să ia cunoștință de conținutul efectiv al actului respectiv, pentru a putea formula 
plângere prealabilă în mod corespunzator (cu apărari concrete în fapt și în drept, nu 
doar formal). 
 

Totodată, Curtea de Apel București prin Încheierea din data de 22.05.2013, pronunțată în 
dosarul nr. 5347/2/2012, analizează momentul de la care terții iau cunoștință de un act 
administrativ și de la care pot formula plângere prealabilă 

Curtea apreciază că din perspectiva garantării accesului la Justiție, momentul luării la 
cunoștință nu presupune doar luarea la cunoștință de existenta actului, aceasta fiind, 
indiscutabil, data publicarii în Monitorul Oficial a hotărârilor atacate, ci luarea la 
cunoștință de conținutul actului, întrucât numai în această situație se poate aprecia cu 
privire la existența unei eventuale vătămari și poti fi formulate critici de nelegalitate pe 
calea plângerii prealabile. 

 
În aceste sens, și în cuprinsul Deciziei Curții Constituționale nr. 797/2007 se indică pentru 
terț doar existența unui termen de 6 luni, nefăcându-se niciun fel de distincție între situația 
exitenței sau inexistenței unor motive temeinice în cazul plângerii prealabile formulate de 
terți.  

Dispoziţiile art. 7 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prevăd 
dreptul persoanei vătămate într-un drept al său sau într-un interes legitim, prîntr-un act 
administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, să introducă 
plângere prealabilă din momentul în care a luat cunoştinţă de existenţa actului, pe orice 
cale, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7) al aceluiaşi articol. 

 
 

11.5. Aplicarea unui termen de 30 de zile pentru terţi, contrar practicii majoritare a 
doctrinei şi jurisprudenţei naţionale, ar încălca principiile statuate de practica Curții 
Constituționale și a Curții Europene a Drepturilor Omului privind necesitatea existenței 
unor reglementări clare, accesibile şi previzibile 
  
Am arătat în secțiunile precedente că majoritatea doctrinei şi jurisprudenţei consideră 
aplicabil terţilor un termen de 6 luni pentru formularea plângerii prealabile faţă de un act 
adminsitrativ individual. Practica Curții Constituționale a României și a Curții Europene a 
Drepturilor Omului este constantă în a evidenţia necesitatea existenței unor reglementări 
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clare, accesibile şi previzibile, iar acest principiu ar fi înfrânt dacă s-ar aplica termenul de 30 
de zile. 
 
Prin Decizia nr. 189 din 2 martie 2006, Curtea Constituțională arată următoarele 

Principiul accesului liber la Justiție consacrat prin textul citat din Legea fundamentală 
implică, între altele, adoptarea de către legiuitor a unor reguli de procedura clare, în 
care să se prescrie cu precizie conditiile și termenele în care justitiabilii își pot exercita 
drepturile lor procesuale, inclusiv cele referitoare la caile de atac impotriva hotărârilor 
pronunțate de instanțele de judecată.  
In acest sens s-a pronunțat în mod constant și Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
care, de exemplu, în cazul Rotaru impotriva Romaniei, 2000, a statuat ca „o norma este 
previzibila numai atunci cand este redactata cu suficienta precizie, în asa fel încât să 
permită oricărei persoane - care, la nevoie, poate apela la consultanta de specialitate - să 
își corecteze conduita, iar în cazul Sunday Times contra Regatului Unit, 1979, a decis ca 
[...] cetățeanul trebuie să dispuna de informatii suficiente asupra normelor juridice 
aplicabile într-un caz dat și să fie capabil să prevada, într-o masura rezonabila, 
consecintele care pot aparea dîntr-un act determinăt. Pe scurt, legea trebuie să fie, în 
acelasi timp, accesibila și previzibila.” 
  

  
Curtea de la Strasbourg a hotărârt ca principiul securitatii este implicit în ansamblul articolelor 
din Conventie și care constituie unul dintre elementele fundamentale ale statului de drept (Beian 
c/Romania (nr.1), §33 și §39; Iordan Iordanov și altii c/Bulgaria, §§47-48; Stefanica și altii 
c/Romania, §31; Nejdet Sahin și Perihan Sahin c/Turcia, §57; Remuszko c/Polonia, §92). 
  
Totodată, Curtea a mai statuat că, odată ce statul adoptă o soluţie, aceasta trebuie să fie pusă 
în aplicare cu claritate şi coerenţă rezonabile pentru a evita pe cât posibil insecuritatea 
juridică şi incertitudinea pentru subiectele de drept vizate de către măsurile de aplicare a 
acestei soluţii (Paduraru c/Romania, §93; Beian c/Romania (nr.1), §33). 
  
În cauzele Sunday Times contra Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (Nr. 1), 1979; 
Rekvényi contra Ungariei, 1999, §34; Rotaru împotriva României, 2000, §55, Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului a subliniat că 

[…] cetățeanul trebuie să dispună de informaţii suficiente asupra normelor juridice 
aplicabile într-un caz dat și să fie capabil să prevadă, într-o masură rezonabilă, 
consecinţele care pot apărea dîntr-un act determinăt. 
o normă este previzibilă numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în aşa 
fel încât să permită oricărei persoane – care, la nevoie poate apela la consultanţă de 
specialitate – să îşi corecteze conduita (Sunday Times contra Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord (Nr. 1), 1979, §49) 
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Calitatea procesuală a ONG-urilor 

în litigii administrative și penale 

În prezenta secțiune vom aborda tema calității procesuale active a organizațiilor 
neguvernamentale în materia contenciosului administrativă și în materie penală. Calitatea 
procesuală activă semnifică dreptul unei persoane de a iniția procese, ca urmare a vătămării 
unui drept sau unui interes legitim al său. 
 
 

1. Calitatea procesuală în litigiile administrative 
 

1.1. Calitatea procesuală din perspectiva Convențieie de la Aarhus privind accesul la 
informatie, participarea publicului la luarea decizieisi accesul la Justiție în probleme de 
mediu 

 
Articolul 9 pct. 2 din Convenția de la Aarhus prevede în mod expres calitatea procesuală 
activă și interesul organizatiilor neguvernamentale de mediu definite de articolul 2 pct. 5 al 
Convenţiei.  

Interesul suficient sau afectarea unui drept va fi determinătă în concordanţă cu 
prevederile legilor naţionale şi cu obiectivele de a asigura publicului interesat un acces 
larg la justiţie conform prevederilor prezentei convenţii. La acest nivel interesul oricărei 
organizaţii neguvernamentale care îndeplineşte cerințele specificate la art. 2 pct. 5 
trebuie să fie considerat suficient pentru scopul subpunctului a) de mai sus. Astfel de 
organizaţii vor fi considerate ca având dreptul sau capacitatea de a fi afectate în 
concordanţă cu prevederile subpunctului b) de mai sus.  

 
Articolul 2 pct. 5 al Convenţiei de la Aarhus, la care articolul 9 pct. 2 face referire, prevede 

5. public interesat înseamnă publicul afectat sau care poate fi afectat ori care are un 
interes în deciziile de mediu; în scopul acestei definiţii organizaţiile neguvernamentale 
care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc cerințele legii naţionale vor fi 
considerate ca având un interes.  
 

Prin Sentința civilă nr. 4828/28.11.20121, pronunțată de Tribunalului Bucureşti în dosarul 
30021/3/2011, se arată: 

Rezultă deci ca, de principiu, dreptul organizatiilor neguvernamentale care promovează 
protecţia mediului de a introduce acțiuni în Justiție pe probleme de mediu, fără dovedirea 
unui interes particular deriva direct din Convenţie, ca aceasta are aplicabilitate directa 
în dreptul intern, ca dreptul este prevăzut foarte clar şi nu este conditionat de vreo 

Capitolul 

5 
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acțiune ulterioară a statelor și ca dispozițiile convenţionale au prioritate faţă de orice 
dispoziție contrara din dreptul intern, inclusiv deci faţă de eventuale dispoziţii ale Curții 
Constituționale. 

 

1.2. Calitatea procesuală din perspectiva OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului 
 
Articolul 20 alin. (6) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului prevede calitatea 
procesuală activă a organizatiilor neguvernamentale de protecţia mediului în litigii de 
protecţia mediului 

Art. 20. (6) Organizatiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului au drept 
la acțiune în Justiție în probleme de mediu, având calitate procesuală activă în litigiile 
care au ca obiect protecţia mediului. 

 
În Decizia civilă nr. 4607 din 9.12.2008 pronunțată de Înaltei Curți de Casație și Justiție în 
cauza nr. 434/64/2006 se reţine 

Actele normative invocate recunosc expres organizatiilor nonguvernamentale 
posibilitatea acestora de a actiona în Justiție recunoscand dreptul la acțiune în probleme 
ce vizează protecţia mediului, deci și a patrimoniului cultural. Astfel, potrivit art. 87 din 
Legea 137/1995 a protectiei mediului, preluat de art. 20 alin. 6 din OUG 195/2005 se 
recunoaște dreptul la acțiune în probleme de mediu organizatiilor neguvernamentale care 
promovează protecţia mediului. în acest context, în care protecţia mediului constituie un 
obiectiv de interes public major şi regimul legal de protectie şi conservare a patrimoniului 
este un regim mixt, de drept public şi drept privat, cu proeminenta primului, Înalta Curte 
reține ca acțiunea reclamantei nu poate fi apreciata ca lipsita de legitimitate în sensul 
dreptului privat.  
Astfel, acceptand ca în cauza sunt aplicabile dispozițiile privind mediul (inclusiv cu 
referire la patrimoniu), vătămarea trebuie examinata tot în contextul principiilor 
generale recunoscute pe plan naţional şi european în cadrul carora principiul precautiei 
precum și cel al prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor duc la o alta 
perspectiva asupra acesteia. 

 
De asemenea, prin Decizia civilă nr. 2548/03.11.2011 pronunțată de Curtea de Apel București 
în cauza 33719/3/2011, instanța reține 

Dispozițiile Art. 20 alin 6 din OUG nr. 195/2005 recunosc organizatiilor non-
guvernamentale posibilitatea de a actiona în Justiție şi dreptul la acțiune în probleme de 
mediu ce vizează protecţia mediului. 
In cauza, potrivit statutului sau, intimata reclamanta este o organizatie 
nonguvernamentala care promovează protecţia mediului şi în contextul în care protecţia 
mediului constituie un obiectiv de interes public major şi regimul legal de protectie şi 
conservare a patrimoniului este un regim mixt, de drept public şi drept privat, cu 
proeminenta primului, Curtea reține ca acțiunea formulată de intimata reclamanta nu 
poate fi apreciata ca fiind lipsita de legitimitate în sensul dreptului privat.  
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1.3. Calitatea procesuală din perspectiva Legii contenciosului administrativ nr. 
554/2004 și Codului civil 
 
Articolul 1 alin. (1) al Legii nr. 554/2004 conditionează acțiunea în contencios administrativ de 
calitatea de persoana vătămata, întemeiată pe un drept subiectiv sau pe un interes legitim 

 (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes 
legitim, de către o autoritate publică, prîntr-un act administrativ sau prin nesoluționarea 
în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ 
competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului 
legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât 
şi public. 

 
Articolul 2 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 554/2004 

a) persoană vătămată - orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, 
vătămată de o autoritate publică prîntr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în 
termenul legal a unei cereri; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate şi 
grupul de persoane fizice, fără personalitate juridică, titular al unor drepturi subiective 
sau interese legitime private, precum și organismele sociale care invocă vătămarea prin 
actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor şi intereselor 
legitime ale unor persoane fizice determinăte; 

se referă la trei tipuri de persoane vătămate: 
- persoana fizică sau juridică titulara a unui drept subiectiv sau a unui interes legitim 
- grupul de persoane fizice fără personalitate juridică titular a unui drept subiectiv sau a 

unui interes legitim privat 
- organismele sociale interesate. 

 
Organismele sociale interesate, definite în articolul 2 alin. (1) lit. s) din Legea 554/2004, sunt 
de doua tipuri 

s) organisme sociale interesate - structuri neguvernamentale, sindicate, asociaţii, 
fundaţii şi altele asemenea, care au ca obiect de activitate protecţia drepturilor 
diferitelor categorii de cetăţeni sau, după caz, buna funcţionare a serviciilor publice 
administrative; 

 
Prin Sentința civilă nr. 820/CA din 21 octombrie 2008, pronunțată în cauza 3779/117/2007 
de Tribunalul Timiș se reține 

Sintagma „drepturile, libertatile și interesele sale legitime”, în cazul persoanelor juridice 
trebuie privită nuanțat, fiind vorba de acele drepturi şi interese legitime care, în cazul 
persoanelor de drept privat, le asigura realizarea „obiectului de activitate”. 
Fundamentul implicarii organismelor sociale interesate (asociații, fundații) în opera de 
guvernare și de administrare, este tot de ordin constituțional, izvorand din prevederile art. 
102 alin (2) al Constituției, ceea ce logic trebuie să le confere acestora şi dreptul de a se 
plange în instanțele de contencios administrativ impotriva actelor administrative ale 
Guvernului şi ale celorlalte organe ale administratiei publice, fiind evident ca interesul pe 
care își intemeiază acțiunea nu este „privat”, ci „public”.  
 

Sentința civilă a fost menținută de Curtea de Apel Timișoara, care a respins recursul. 
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Aceeasi interpretare este dată și de Curtea de Apel prin Decizia nr. 1275/21.02.2011 
pronunțată în cauza 11453/2/2010, care se referă la articolul 34 al Decretului 31/1954, 
preluat de articolul 206 alin. (2) al Codului Civil. Curtea reține 

În ceea ce privește excepția lipsei de interes și excepția lipsei calității procesuale active a 
reclamantei, curtea reține ca potrivit articolului 34 din Decretul 31/1954, persoana 
juridică nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, 
actul de înființare sau statut. 
Prin raportare la aceste dispoziții legale curtea reține din actul constituțiv al 
reclamantei ca aceasta are, printre altele, ca obiect de activitate promovarea drepturilor 
și libertatilor fundamentale ale omului şi protejarea acestora prin orice tip de activitati, 
protecţia și conservarea mediului inconjurator şi a conditiilor de viata ale omului, or, 
promovarea prezentei acțiuni urmareste în mod direct promovarea drepturilor care se 
regasesc în actul constituțiv al acesteia. 
Or, prin raportare la modul în care a fost conceputa cererea introductiva, curtea sustine 
ca reclamanta își justifica atât calitatea procesuală activă cât și interesul judiciar în 
promovarea cererii de chemare în judecată, urmand a respinge aceste excepții ca 
neintemeiate. 
 

1.4. Asociațiile constituite pentru apărarea unui interes general au calitate procesuală 
activă și interes în litigiile în care invoca vătămarea unui interes public, în domeniul lor 
de activitate, spre deosebire de alte persoane fizice și juridice 
 
Exista o practică bogată, în care se apreciază ca anumite categorii de persoane nu pot invoca 
vătămarea unui interes public. în fiecare din aceste decizii 

- fie este vorba de persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de organisme sociale 
interesate; 

- fie este vorba de organisme sociale interesate care au ca obiect de activitate protecţia 
drepturilor unei categorii de cetățeni (de exemplu sindicate) şi nu a unor interese 
generale  

 
Pe de altă parte, practica Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curților de Apel sunt uniforme 
în a aprecia că organismele sociale interesate pot invoca vătămarea interesului public, spre 
deosebire de alte persoane fizice și juridice, care îl pot invoca numai în subsidiarul invocării 
vătămarii unui interes privat. 
 
Prin Decizia nr. 1682/2007 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, dosar nr. 
13957/1/2006, se arată 

În privința interesului public și interesul legitim public, definite de art. 2 alin. (1) lit. l) și 
p) din Legea nr. 554/2004, în practica Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a reținut ca 
vătămarea acestora poate fi invocată doar de organisme sociale, în timp ce o persoană 
fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice poate invoca numai vătămarea unor 
drepturi subiective sau interese legitime private (Decizia nr. 4042 din 16 noiembrie 
2006). 
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Decizia nr. 13/2011 a Înaltei Curți de Casaţie și Justiție privind un recurs în interesul legii 
reţine 

“interesul legitim public” poate fi invocat, ca justificare va calitatii procesuale active într-
o acțiune de contencios administrativ, doar de organisme sociale interesate, definite de 
aceeasi lege ca “structuri neguvernamentale, sindicate, asociații, fundații şi alte 
asemenea, care au ca obiect de activitate protecţia drepturilor diferitelor categorii de 
cetățeni sau, dupa caz, buna funcționare a serviciilor publice administrative” [a se vedea 
art. 2 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 554/2004]. 

 
Decizia nr. 1854/09.09.201026 a Curții de Apel Cluj reține 

Asa cum a reținut și instanța de fond, vătămarea interesului se face prin raportare la 
noțiunea de interes legitim privat în cadrul contenciosului subiectiv [...]. Or, o atare 
limitare este compatibila cu exigentele art. 6 parag. 1 așa cum a fost interpretat în 
jurisprudența Europeană a drepturilor omului deoarece urmareste un scop legitim, 
evidentiat anterior, limitarea nu afectează insasi substanta dreptului, reclamanții 
putând actiona în lipsa dovedirii lezarii unui interes legitim privat în cadrul 
organismelor sociale interesate în intelesul dat de art. 2 alin. 1 lit. s) corespunzator 
aceluiasi text legal invocat din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și deci 
prin recunoașterea unei astfel de entitati ca subiect de sesizare a instanței de contencios 
administrativ se indeplineste și exigenta necesitatii asigurarii unui raport rezonabil de 
proportionalitate intre scopul urmarit de lege şi mijloacele alese. 
 

Prin încheierea din 22.05.2013 pronunțată în cauza 5347/2/2012, Curtea de Apel București a 
apreciat 

Se impune precizarea ca în speţa nu sunt incidente prevederile art.8 alin. (11), întrucât 
acestea se referă la persoanele juridice participante la proces care nu au specializarea 
conferită de statut de a invoca vătămarea unui interes public, în cazul de față 
reclamantele fiind obligate să dovedeasca vătămarea unui interes public pe domeniile de 
interes prevăzute de statutele acestora.  
 

Prin sentința civilă nr. 482/30.01.2013 pronunțată în dosarul 45715/3/2012, Tribunalul 
București a respins excepția lipsei calitatii procesuale active și a interesului subscrisei, 
apreciind 

Tribunalul concluzionează ca reclamantele, pe de o parte au recunoscuta calitatea 
procesuală activă în această speță, prîntr-un act normativ special, respectiv prin OUG nr. 
195/2005, a cărui aplicabilitate este prioritara în raport cu prevederile legii nr. 
554/2004, iar pe de altă parte acestea chiar justifica un interes legitim privat în 
promovarea acestei acțiuni, generat de îndeplinirea scopului pentru care au fost 
constituite, respectiv acela de protectie a mediului, context în care instanța va respinge 
excepția inadmisibilității, ca neîntemeiată. 

 
 

                                                           
26 Decizia 1854/09.09.2010 este disponibilă la urmatorul link: 

http://www.curteadeapelcluj.ro/jurisprudența/Secția%20comerciala/Comercial%20trim.%20III%202010.pdf, p. 17, 

accesată la data 27.01.2016. 

http://www.curteadeapelcluj.ro/jurisprudenta/sectia%20comerciala/Comercial%20trim.%20III%202010.pdf
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1.5. Atacarea unui act administrativ de către persoanele juridice înființate ulterior 
emiterii respectivului act 

 
Niciuna dintre prevederile legale care reglementează calitatea procesuală a ONG-urilor nu 
limitează calitatea procesuală activă sau interesul la categoria actelor administrative emise 
dupa înființarea asociației. 
 
O interpretare în sensul în care o asociație poate ataca doar actele administrative emise 
ulterior înființarii sale este o adugare la lege, care contravine în mod vadit principiului de 
drept Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. 
 
Totodată, nu există o alta norma de drept care să interzica atacarea actelor administrative 
emise înainte de înființarea organismului social interesat. Chiar dacă o astfel de norma ar 
exista în dreptul general, ar prevala Convenția de la Aarhus, OUG 195/2005 și Legea 
554/2004 ca norme de drept special. 
 
Tribunalul București prin Sentința civilă nr. 4828/28.11.2012 pronunțată în dosarul 
30021/3/2011, a dispus în sensul celor de mai sus 

In ceea ce privește faptul ca reclamanta a fost înființată dupa adoptarea hotărârii atacate 
în speța, instanța reține ca aspectul este nerelevant, neexistand nicio dispoziție legala care 
să limiteze sfera actelor administrative atacabile de o persoana la actele emise dupa data 
dobândirii capacității de folosinta/exercitiu a respectivei persoane. 

 
Totodată, Curtea de Apel București, pronuntandu-se în cauza 26732/3/2012 prin Decizia 
civilă nr. 5578/06.12.2013, a considerat ca se impune respingerea excepției calitatii 
procesuale active ca neîntemeiată în situația în care se susține că asociațiile 
neguvernamentale înființate ulterior emiterii actului administrativ nu pot ataca respectivul 
act 

În cauză, Tribunalul a admis excepția lipsei calitatii procesuale active a reclamantei pe 
considerente ce tin de lipsa interesului legitim al acesteia de a contesta acte administrative 
emise anterior înființarii sale, cu motivarea ca, prin acceptarea calitatii procesuale a unei 
astfel de asociații, s-ar infrange principiul securitatii raporturilor juridice. 
Solutia instanței de fond incalca, insa, în mod flagrant dispozițiile legale enuntate anterior 
[art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, în aplicarea art. 52 din Constituție, art. 2 alin. 1 lit. A), 
r) și s), n.n.], singurele posibile pentru verificarea calitatii subiectului de sezina în acțiunile de 
contencios administrativ precum cea din speța. 

 
 

2. Calitatea procesuală în litigii penale 
 
În prezenta secțiune oferim extrase din hotărârile instanțelor prin care s-a tranșat problema 
de drept privind calitatea procesuală a unei organizații nonguvernamentale de a ataca 
rezoluția de neîncepere a urmăririi penale dispusă pentru fapte ce vizează domeniul de 
activitate al respectivului ONG.  
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Secția Penala a Înaltei Curți de Casație și Justiție a reținut calitatea procesuală a organizatiilor 
nonguvernamentale de a ataca rezoluția de neîncepere a urmăririi penale și calitatea acestora 
de persoane ale căror interese legitime sunt vătămate în cazuri din domeniul de activitate al 
acestora. 
 

1.1. Încheierea din 30.06.2014 pronunțată în dosarul nr. 6009/1/2013 de Înalta Curte de 
Casație și Justiție 
 
Prin Încheierea pronunțată în 30.06.2014 în dosarul nr. 6009/1/2013, Secția Penala a Înaltei 
Curți de Casație și Justiție s-a pronunțat asupra calitatii de persoana a cărei interese legitime 
sunt vătămate a Asociației Salvați Bucureștiul, într-un litigiu care avea ca obiect distrugerea 
unui element de patrimoniu construit.  
 
Înalta Curte a reținut ca, în general, calitatea de denuntator nu se confunda cu cea de persoana 
vătămată, asa cum s-a stabilit prin Decizia nr. 13/2011 pronunțată de Înalta Curte în recursul 
în interesul legii. 
 
Înalta Curte a reținut insa, în situația particulara a uneo organizații neguvernamentale de 
protejare a patrimoniului, calitatea de denuntator se poate suprapune cu cea de persoana ale 
cărei interese legitime sunt vătămate 

Denuntatorul poate fi o „persoana ale cărei interese legitime sunt vătămate” dacă 
pentru ipotezele în care denuntatorul actionează, fie pentru ca legea il obliga la un 
asemenea demers, fie pentru ca spiritul etic sau civic il o asemenea acțiune, nu se poate 
vorbi despre un interes legitim propriu, concret și actual pe care l-ar avea acesta pentru 
a depasi demersul inițial, de incunostiintare a organelor de urmarire penala cu privire 
la presupusa savarsire a unei infracțiuni, indiferent de cauza care l-a determinăt în 
prima instanța să actioneze (o obligație legala sau propria constiinta), în situația în 
care denuntul este facut de o persoana juridică care are ca scop al existenței sale tocmai 
acele valori pretins vătămate prin actul de sesizare al organelor de urmarire penala, 
interesul legitim exista și este actual. Se reține ca petentele din prezenta cauza, 
organizatii non guvernamentale, au fost constituite tocmai pentru a proteja valorile 
sociale pretins vătămate prin denuntul formulat, aceasta fiind ratiunea existenței lor. 
 

Înalta Curte, Secția Penala, concluzionează asupra calitatii procesuale a Asociației Salvați 
Bucureștiul 

Astfel, petenta Asociatia Salvati Bucureștiul este o persoana juridică de drept privat, 
nonguvernamentala, fara caracter politic, al cărei scop este de a se implică în 
problemele dezvoltarii urbanistice a Bucureștiului și al localitatilor din Romania, 
urmarind în special pastrarea patrimoniului arhitectural-urbanistic și istoric (fila 288 
dosar). 
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2. Decizia nr. 3838/2006 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție 

 
Prin Decizia nr. 3838/15.06.2006, Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Penala a reținut 
calitatea procesuală a Fundației CRJ și calitatea acesteia de persoana a cărei interese legitime 
sunt vătămate într-un litigiu din domeniul de activitate al acesteia 

Înalta Curte consideră că Fundația C.R.J. se circumscrie categoriei de „orice persoană ale 
cărei interese legitime sunt vătămate” evidenţiată în conţinutul dispozițiilor art. 
2781 alin. (1) C. proc. pen., legitimitatea interesului său, materializându-se în sesizarea 
efectuată în vederea aflării împrejurărilor deceselor celor 17 pacienţi din Spitalul de 
Psihiatrie de la Poiana Mare, în lunile ianuarie - februarie 2004, în scopul protejării 
dreptului la viaţă, a interzicerii tratamentelor inumane și degradante pentru 
declanşarea unei anchete oficiale aprofundată şi efectivă în vedere identificării şi 
pedepsirii persoanelor responsabile de încălcarea dreptului arătat și aplicarea relelor 
tratamente, în conformitate cu prevederile art. 2 și 3 din C.E.D.O., respectiv de realizare a 
conştientizării societăţii de necesitatea protecţiei drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, asigurarea accesului la justiţie, ceea ce corespunde obiectului său de 
activitate, ca fundație, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, 
de utilitate publică. 
Interesul său legitim a fost dovedit, prin declanşarea efectivă de cercetări, care și în 
prezent se află în derulare. 
Totodată, posibilitatea formulării plângerii în condiţiile art. 2781 alin. (1) C. proc. pen., de 
către categoriile de titulari arătaţi, din care face parte și recurenta petiţionară, iar 
ulterior exercitarea unui recurs în condiţiile art. 2781 alin. (10), reprezintă o acțiune în 
Justiție, de care petiţionara a uzat, ce se înscrie şi în accepţiunea prevederilor art. 13 din 
C.E.D.O., în sensul dreptului la un recurs efectiv în față instanței naţionale, respectiv a 
unui control judiciar, mecanismul contenciosului european dobândind un caracter 
subsidiar. 

 

3. Inaplicabilitatea Deciziei nr. 13/2001 de admitere a recursului în intersul legii în 
privința ONG-urilor care formulează plângere la prim-prcuror împotriva rezoluției de 
neîncepere a urmăririi penale 
 
Potrivit Deciziei nr. 13/201127 de admitere a recursului în interesul legii, Agenţia Naţională de 
Integritate are ciliate de denunţător şi nu are dreptul de a se adresa instanței de judecată penale pentru 
a se plânge de soluțiile dispuse de procuror  

Din examinarea dispoziţiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcționarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative rezultă în esenţă că această instituţie desfăşoară o activitate 
de evaluare a averii, precum şi a eventualelor conflicte de interese şi incompatibilităţilor 
privitoare la anumite categorii de persoane care au, potrivit legii, obligaţia declarării averii şi 
intereselor.  
Atât activitatea de evaluare a declaraţiei de avere, cât şi aceea de apreciere a declaraţiei de 
interese se concretizează în întocmirea unui raport de evaluare, care se comunică, între altele, 

                                                           
27 Decizia este disponibilă la adresa http://lege5.ro/Gratuit/gi3dgmzvgu/decizia-nr-13-2011-privind-recursul-in-

interesul-legii-ce-formează-obiectul-dosarului-nr-15-2011, accesată la 27.01.2016 

http://lege5.ro/Gratuit/gi3dgmzvgu/decizia-nr-13-2011-privind-recursul-in-interesul-legii-ce-formează-obiectul-dosarului-nr-15-2011
http://lege5.ro/Gratuit/gi3dgmzvgu/decizia-nr-13-2011-privind-recursul-in-interesul-legii-ce-formează-obiectul-dosarului-nr-15-2011
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organului de urmărire penală, atunci când inspectorul de integritate constată fie existenţa unor 
diferenţe semnificative, în sensul legii, între modificările intervenite în averea persoanei în cauză 
şi veniturile realizate de aceasta, fie existenţa unui conflict de interese sau a unei 
incompatibilităţi.  
Deşi legea specială foloseşte termenii de "comunicare" sau "transmitere" în legătură cu 
rapoartele de evaluare întocmite de către Agenţia Naţională de Integritate, în realitate aceste 
acţiuni nu pot avea decât semnificaţia unor sesizări ale organului de urmărire penală cu privire 
la săvârşirea unor presupuse infracţiuni de către persoanele verificate (falsul în declaraţii 
prevăzut de art. 292 din Codul penal sau conflictul de interese prevăzut de art. 2531 din Codul 
penal).  
Ţinând seama de modurile de sesizare prevăzute în art. 221 din Codul de procedură penală, este 
evident că în aceste situaţii nu putem fi decât în prezenţa unor denunţuri, în sensul art. 223 din 
Codul de procedură penală.  
În aceste condiţii, cu referire la titularii care, potrivit art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură 
penală, pot ataca soluţiile de neurmărire penală sau netrimitere în judecată dispuse de procuror, 
se pune mai întâi o problemă de principiu, şi anume aceea de a stabili în ce măsură denunţătorul 
se circumscrie noţiunii de "persoană vătămată" ori, după caz, de "persoană ale cărei interese 
legitime au fost vătămate", întrebuinţate de legiuitor în acest text de lege.  
Din această perspectivă, Înalta Curte apreciază că noţiunea de "denunţător" este incompatibilă 
cu aceea de "persoană vătămată", adică de persoană care, în calitate de subiect pasiv şi titular al 
valorii sociale împotriva căreia s-a îndreptat presupusul act de conduită al făptuitorului, a suferit 
prin fapta penală reclamată o vătămare fizică, morală sau materială, întrucât în cazul acesteia 
vorbim despre o altă modalitate de sesizare a organelor judiciare (plângere, iar nu denunţ).  
Pentru a stabili dacă denunţătorul poate fi o "persoană ale cărei interese legitime sunt 
vătămate", trebuie delimitată noţiunea de "interese legitime", prin raportare la conduita 
denunţătorului, care acţionează, fie pentru că legea îl obligă la un asemenea demers (de exemplu, 
în cazul infracţiunilor a căror nedenunţare sau nesesizare a organelor judiciare constituie ea 
însăşi o infracţiune), fie pentru că spiritul etic sau civic îl determină la o asemenea acţiune.  
În aceste cazuri nu se poate vorbi despre un interes legitim propriu, concret şi actual pe care l-ar 
avea denunţătorul pentru a depăşi demersul iniţial, de încunoştinţare a organelor de urmărire 
penală cu privire la presupusa săvârşire a unei infracţiuni, indiferent de cauza care l-a 
determinăt în primă instanţă să acţioneze (o obligaţie legală sau propria conştiinţă).  
Dacă legea recunoaște oricărei persoane dreptul de a sesiza organele de urmărire penală, atunci 
când apreciază că s-a comis o infracţiune, nu acelaşi lucru se poate afirma şi în ceea ce priveşte 
posibilitatea de a contesta în justiţie actul prin care procurorul a apreciat, cu referire la aspectele 
sesizate, că nu este cazul să se înceapă urmărirea penală sau, după caz, să dispună trimiterea în 
judecată a persoanei (persoanelor) cercetate.  
Aceasta pentru că procedura instituită în art. 2781 din Codul de procedură penală are 
esenţialmente un caracter privat, dedus din cerinţa unei vătămări suferite de persoana care se 
adresează justiţiei, în drepturile sau interesele sale legitime.  
Or, încunoştinţând organele judiciare cu privire la săvârşirea unei presupuse infracţiuni, 
denunţătorul acţionează în virtutea unui interes public, ca reprezentant al societăţii, ajutând 
astfel aceste organe să cerceteze fapte prevăzute de legea penală despre care ele nu au avut 
cunoştinţă pe altă cale (plângere sau sesizare din oficiu).  
Acest interes public este limitat însă la sesizarea organelor de urmărire penală şi nu conferă 
denunţătorului dreptul de a supune cauza cenzurii instanţei de judecată, atunci când nu s-a 
dispus începerea urmăririi penale sau trimiterea în judecată.  
Invocarea noţiunii de "interes legitim public", consacrată în art. 2 alin. 1 lit. r) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, nu este pertinentă, întrucât pe de o parte Codul de 
procedură penală nu se completează cu dispoziţiile acestei legi, iar pe de altă parte pentru că 

http://lege5.ro/Gratuit/heydinrt/codul-penal-din-1968?pid=23777067&d=2016-01-27#p-23777067
http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsojy/legea-contenciosului-administrativ-nr-554-2004?pid=33036567&d=2016-01-27#p-33036567
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"interesul legitim public" poate fi invocat, ca justificare a unei calităţi procesuale active într-o 
acţiune în contencios administrativ, doar de organisme sociale interesate, definite de aceeaşi lege 
ca fiind "structuri neguvernamentale, sindicate, asociaţii, fundaţii şi alte asemenea, care au ca 
obiect de activitate protecţia drepturilor diferitelor categorii de cetăţeni sau, după caz, buna 
funcţionare a serviciilor publice administrative" [a se vedea art. 2 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 
554/2004].  
Particularizând aceste consideraţii la situaţia Agenţiei Naţionale de Integritate, este real că 
menirea acesteia constă în asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcțiilor publice 
şi prevenirea corupţiei instituţionale, însă interesul public pentru înfiinţarea şi funcționarea unei 
asemenea instituţii nu este suficient pentru a justifica un demers al Agenţiei în faţa judecătorului, 
în procedura instituită în art. 2781 din Codul de procedură penală, întrucât pe această cale s-ar 
depăşi atribuţiile Agenţiei Naţionale de Integritate, clar delimitate la "responsabilităţi în 
evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a 
modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese 
potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii funcțiilor şi 
demnităţilor publice" [a se vedea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 176/2010].  
Prin urmare, atribuţiile Agenţiei se limitează la această evaluare, putându-se doar sesiza alte 
organe (fiscale, de urmărire penală sau comisia de cercetare a averilor ori, după caz, 
disciplinare), care vor decide în mod exclusiv, potrivit propriilor competenţe, dacă au fost 
încălcate dispoziţiile legii fiscale ori dacă sunt întrunite condiţiile răspunderii penale sau 
disciplinare, după caz.  
În concluzie, sesizând organele de urmărire penală, Agenţia Naţională de Integritate acţionează 
ca un denunţător şi nu este îndrituită, faţă de cele expuse anterior, la un demers în față 
judecătorului, în procedura instituită de art. 2781 din Codul de procedură penală.  

 
 
Între Agenția Națională pentru Integritate și organizațiile neguvernamentale există o 
diferență substanțială de activitate, de drepturi și obligații pe care aceste entitati juridice le 
au.  
 
Pe de o parte, din dispozițiile legale care reglementează activitatea Agentiei Nationale pentru 
Integritate reiese ca aceasta institutie desfasoara o activitate de de evaluare a averii, precum 
și a eventualelor conflicte de interese și incompatibilități privitoare la anumite categorii de 
persoane care au, potrivit legii, obligația declararii averii și intereselor. Agentia comunica, 
potrivit dispozițiilor art. 17 alin. (4) din Legea 176/2010, raportul de evaluare organului de 
urmarire penala, chestiune care are semnificatia unor sesizari cu privire la savarsirea unor 
presupuse infracțiuni de către persoanele verificate. 
  
Pe de altă parte, activitatea organizațiilor neguvernamentale care au ca scop protecția 
patrimoniului natural sau construit nu are un astfel de caracter limitativ. Prin activitatea lor, 
organizațiilor neguvernamentale astfel constituite își propun să protejeze valorile sociale 
reprezentând patrimonial natural și construit, fiind astfel îndrituite să acționeze în judecată – 
în materie administrativă, civilă, penala - ori de cate ori acest patrimoniu este afectat.  
 
O interpretare contrara, în sensul caraterulului limitative al drepturilor organizațiior 
neguvernamentale este o adaugare la lege, în dezacord cu principiul de drept 
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. 
 


