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La elaborarea ghidului a fost avută în vedere legislația în materia contenciosului administrativ, materia civilă și materia penală în
vigoare la data 01.08.2014.
Prezentul ghid a fost elaborat de Asociaţia Salvaţi Bucureştiul împreună cu casa de avocatură DOBRINESCU DOBREV SCA şi
se doreşte a fi un instrument de lucru util pentru organizaţiile nonguvernamentale, sau persoanele fizice preocupate de reglementările de
urbanism, patrimoniu, construcţii.
Ghidul 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.

Capitolul
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Circuitul

administrativ

al

aprobarii

actelor administrative în urbanism,
construcţii, protejarea patrimoniului,
protecţia mediului
A. Construirea, desfiinţarea, circuitul administrativ al emiterii autorizaţiei
de construire, respectiv de desfiinţare
Principala lege care guvernează regulile de
construire şi desfiinţare este Legea 50/1991 a
construcţiilor. Aceasta se completează cu Ordinul
893/2009
privind
aprobarea
Normelor
metodologice de aplicare a Legii 50/1991
(Articolul 13 alin (1) din Ordinul 839/2009)

Regula generală care se aplică
domeniului construcţiilor este aceea că
orice lucrare de construire sau
desfiinţare, cu excepţia unor situaţii
enumerate exhaustiv în articolul 11 al
Legii 50/1991, poate fi executată
numai în prezenţa unei autorizaţii de
construire, respectiv de desfiinţare.

De fapt, regimul de obţinere a autorizaţiei de construire este simetric cu regimul de obţinere a
autorizaţiei de desfiinţare, prin urmare vom vorbi în prezentul ghid doar despre primul, urmând
a puncta acolo unde există diferenţe la obţinerea sau executarea autorizaţiei de desfiinţare.
(Articolul 8 alin (3) din Legea 50/1991 )
Circuitul administrativ al emiterii Autorizaţiei de Construire prezintă următoarea schemă, pe care
o vom detalia în cele ce urmează.
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Circuitul administrativ al emiterii
autorizaţiei de construire /
desființare
xxx = Primarul (prin Direcţia
Urbanism a Primăriei)
xxx = Investitorul
xxx = Primarul împreună cu
Investitorul
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(1) Eliberarea Certificatului de Urbanism
Procedura de emitere a autorizaţiei de construire incepe cu emiterea certificatului de urbanism.
Investitorul interesat să realizeze o construcţie se adresează autorităţii competente cu o cerere de
eliberare a unui certificat de urbanism, emis în scopul construirii investiţiei pe care o doreşte. La
cererea pe care o depune, investitorul va ataşa o serie de acte precum elementele de identificare a
imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr
cadastral şi număr de carte funciară, elementele care definesc scopul solicitării, planuri
cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză şi altele. (Articolul 19 alin 1 din Ordinul
239/2009)

NOTA BENE. Când analizaţi
legalitatea unei autorizaţii emise în
trecut, trebuie să aveţi în vedere
faptul că regulile de competenţă sau schimbat în ultimii ani şi trebuie
să verificaţi competenţa de emitere
în legea construcţiilor, în forma sa
de la data emiterii autorizaţiei.

Competenţa emiterii Certificatului de urbanism aparţine de
regulă Primarului localităţii, respectiv primarului Sectorului.
Cu toate acestea, în anumite situaţii care sunt expres
prevăzute de lege, competenţa emiterii CU poate aparţine

preşedinţilor consiliilor judeţene, sau primarului general
al Municipiului Bucureşti. Spre exemplu, certificatele de
urbanism emise pentru imobile de patrimoniu trebuie
emise de către Primarul General al Municipiului
Bucureşti. (Articolul 8 alin (3) din Ordinul 839/2009
coroborat cu art. 4 din Legea 50/1991)

Certificatul de Urbanism reprezintă actul de informare
care îi spune viitorului investitor ce regim juridic are terenul pe care vrea sa construiască, ce
regim urbanistic trebuie să respecte pe respectivul teren (în ce parametri poate construi), precum
şi care sunt avizele sau actele pe care trebuie să le obţină pentru a putea solicita Autorizaţia de
construire. (Articolul 19 alin (2) din Ordinul nr. 839/2009)
(2) Obţinerea avizelor şi a altor acte solicitate prin CU
(2.1) Obţinerea avizelor. Cea de-a doua etapă, a avizării, constă în obţinerea de către investitor
a avizelor solicitate de CU. În baza avizelor obţinute, investitorul poate ulterior să întocmească
documentaţia tehnică a proiectului pe care o va prezenta pentru obţinerea autorizaţiei de
construire. (articolul 12 alin 2 din Ordinul 839/2009).
Nu există o listă prestabilită de avize cerute de CU, întrucât situaţiile diferă de la caz la caz. Cu
toate acestea, putem împărţi avizele în două categorii:
 Avize obligatorii pentru orice investiţie (ex: avizul autorităţii de mediu)
 Avize obligatorii pentru anumite investiţii ( ex: avizul de la cultură, avizul de la
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă )
Avizele pot impune diferite condiţionări investiţiei, ale căror nerespectăre atrage nelegalitatea
autorizaţiei de construire. De asemenea, avizele pot avea durată de valabilitate (cel mai des au
valabilitate 12 luni, aceasta însemnând că investitorul are la dispoziţie 12 luni să folosească acel
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aviz pentru a-şi obţine autorizaţia de construire), sau pot fi emise fără o durată de valabilitate
limitată.
Dintre avize, cele mai importante care au reguli şi proceduri de emitere complexe sunt avizul de
la cultură şi avizul de la protecţia mediului a căror procedură de emitere o vom detalia într-o
secţiune viitoare. Tot într-o secţiune viitoare vom da exemple de prevederi conţinute de diferite
avize emise pentru autorizaţii de construire.
(2.2) Obţinerea altor acte cerute investitorului de Certificatul de Urbanism. În afără
avizelor pe care investitorul trebuie să le solicite de la diferitele autorităţi, pentru realizarea unei
investiţii mai poate fi nevoie şi de acte precum avizul vecinilor, sau de diferite expertize realizate
la imobil precum este expertiza privind însorirea, expertiza geotehnică etc. Certificatul de
Urbanism va condiţiona emiterea Autorizaţiei de Construire şi de obţinerea unor astfel de acte.
(3) Emiterea AC
Competenţa de emitere a Autorizaţiei de Construire respectă aceleaşă reguli pe care le-am
enumerat mai sus la Certificatul de Urbanism. Prin urmare, instituţia care a emis CU va emite şi
AC.
Pentru emiterea Autorizaţiei de Construire, investitorul trebuie să depună la autoritatea
competentă o cerere însoţită de o serie de acte şi documente printre care certificatul de urbanism,
în copie, dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, documentaţia tehnică - D.T.,
avizele, acordurile şi punctul de vedere/actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului
competente, solicitate prin certificatul de urbanism şi altele. (Articolul 20 din Ordinul 839/2009)
Există şi situaţii în care Autorizaţia de Construire poate fi emisă fără ca actele enumerate să fie
obţinute, respectiv în regim de urgenţă, însă acele situaţii sunt strict reglementate de lege.
(Articolul 7 alin 16 din Legea 50/1991)
De regulă, odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizaţia de construire, se
autorizează şi executarea lucrărilor de organizare de şantier aferente.
(4) Realizarea altor activităţi premergătoare punerii în executare a AC
Există unele situaţii când, după ce obţine autorizaţia de construire care permite construirea
propriu-zisă, investitorul trebuie să mai îndeplinească anumite condiţii sau să obţină anumite
acte, înainte de a începe efectiv lucrările prevăzute în autorizaţie.
Aceasta este situaţia când, pe un teren pentru care s-a obţinut o autorizaţie de construire, există
copaci care trebuie defrişaţi în prealabil. Defrişarea nu este o activitate dintre cele prevăzute de
autorizaţia obţinută, ci reprezintă o activitate care trebuie avizată separat şi care trebuie relizată
pentru a putea începe executarea autorizaţiei.
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În altă ordine de idei, înainte de începerea lucrărilor autorizate, investitorul mai are o obligaţie de
a anunţa începerea lucrărilor atât la autoritatea care i-a emis autorizaţia, cât şi la Inspectoratul
Teritorial în Construcţii. Anunţul începerii lucrărilor se face prin completarea unor formulare
anexă la Legea 50/1991. Dacă investitorul nu va depune formularele completate cu data începerii
lucrărilor, se va considera că data începerii lucrărilor este următoarea zi după data de emitere a
autorizaţiei.
Investitorul mai are obligaţia să afişeze panoul de identificare a construcţiei respectând, pentru
aceasta, un format standard, sub sancţiunea opririi lucrarilor.
(5) Punerea în execuţie a AC
Noţiuni
Valabilitate a autorizaţiei = perioada de timp în
care investitorul trebuie să înceapă lucrările;
Perioadă de execuţie a lucrărilor = perioada de
timp în care investitorul trebuie să finalizeze
lucrările;

Lucrările de construire care trebuie să se
desfăşoare în baza unei autorizaţii pot
începe oricând în perioada de valabilitate
a actului. Ele pot începe a doua zi după
obţinerea autorizaţie, sau chiar în ultima
zi de valabilitate a acesteia. Conform legii,
perioada maximă de valabilitate a unei
autorizaţii se stabileşte la 12 luni. În
practică, cele mai multe dintre autorizaţii
sunt valabile 12 luni.

Lucrările fiind începute în perioada de
valabilitate a autorizaţiei, durata acestora va respectă termenul autorizat în autorizaţie pentru
execuţia lucrărilor. În practică, cel mai întâlnit termen pentru execuţia lucrărilor este de 24 de
luni. Valabilitatea autorizaţiei se va extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor.
Dacă lucrările nu sunt începute în perioada de valabilitate a autorizaţiei, sau dacă ele nu sunt
finalizate în termenul de execuţie prevăzut, autorizaţia îşi pierde valabilitatea, ceea ce înseamnă
că investitorul nu mai poate construi, respectiv nu mai poate termina lucrările sub auspiciul acelei
autorizaţii, deci va trebui să obţină o autorizaţie nouă.
Investitorul poate prelungi valabilitatea autorizaţiei o singură dată, mergând la autoritatea
emitentă cu o cerere de prelungire pe care o depune cu cel puţin 15 zile înainte de termenul de
expirare a valabilităţii autorizaţiei. Prelungirea va fi acordată pe cel mult 12 luni.
(6) Etapa procesului Verbal de Recepţie a Lucrărilor

Domeniul recepţiei lucrărilor de construire este
reglementat de Hotărârea nr. 273/1994 privind
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente acestora

După
finalizarea
lucrărilor
de
construire în termenul de execuţie
prevăzut de autorizaţie, investitorul
trebuie să efectueze receptia lucrarilor
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de construire, altfel nu poate intabula imobilul în cartea funciară. Recepţia se realizează după
urmatoarele reguli:
Într-o primă fază, investitorul efectuează o primă recepţie la terminarea lucrarilor. La recepţie
participă minim 5 persoane pentru construcţiile obişnuite şi minim 7 persoane pentru
construcţiile de o importanţă excepţională (Articolul 7 din Hotărârea 273/1994).
Din comisia de recepţie fac parte în mod obligatoriu un reprezentant al investitorului şi un
reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, în timp ce
restul membrilor vor fi specialişti în domeniu.
Reprezentanţii executantului, ai proiectantului şi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii nu pot
fi decât invitaţi.
Reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii trebuie să participe ca invitaţi în mod
obligatoriu la recepţia investiţiilor finanţate din fonduri publice.
O persoana desemnată de inspecţiile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de
pompieri trebuie sa participe în mod obligatoriu în comisia de recepţie la recepţia clădirilor de
peste 28m, cu săli aglomerate, cu capacitate pentru mai mult de 150 de persoane, a căminelor
pentru copii şi batrini sau a altor clădiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure.
O persoană desemnată de către comisiile zonale pentru monumente, ansambluri şi situri istorice
trebuie să participe în mod obligatoriu în comisia de recepţie a clădirilor cuprinse în listele de
monumente istorice.
Comisia de recepţie poate functiona numai în prezenta a cel putin 2/3 din membrii numiţi ai
acesteia. Hotaririle comisiei se iau cu majoritate simpla
Într-o a doua fază, investitorul efectuează recepţia finală.

EXTRA
Atunci când am descris etapa obţinerii avizelor, am menţionat că există anumite avize a căror
obţinere se face printr-o procedură elaborată. Vom descrie în continuare procedura de obţinere a
actului autorităţii de mediu, care, aşa cum am arătat, trebuie obţinut pentru toate autorizaţiile de
construire (nu şi pentru autorizaţiile de desfiinţare), respectiv procedura de obţinere a avizului de
la cultură.
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A1. Circuitul administrativ al emiterii actului autorităţii pentru protecţia

mediului (acordul de mediu)

Legea generală care se referă la protecţia mediului
este OUG 195/2005.
Actele normative care reglementează emiterea
actului autorităţii pentru protecţia mediului pentru
investiţii sunt HG 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului şi Ordinul 135/2010 privind
aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării
impactului asupra mediului pentru proiecte publice
şi private.

Orice investiţie care este propusă a se
realiza local, trebuie evaluată din punct
de vedere al impactului asupra
mediului de către Agenţia Judeţeană
pentru protecţia mediului. (articolul 6
alin 1 din Ordinul 135/2010).

Procedura la care este supusă o
investiţie adusă în faţa autorităţii de
mediu urmează o evaluare bipartită,
din punct de vedere al impactului
asupra diferiţilor factori de mediu,
respectiv din punct de vedere al
evaluării adecvate a efectelor potenţiale
ale proiectului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. Vom descrie în prezenta
secţiune doar procedura de evaluare a proiectelor publice şi private din perspectiva afectării
factorilor de mediu, întrucât investiţiile propuse în localităţi nu afectează de regulă ariile naturale
protejate.
Investiţia poate parcurge patru etape distincte, una pregătitoare şi altele trei de evaluare propriuzisă:
1) Depunerea notificării şi evaluarea iniţială a acesteia (articolul 8 şi Anexa 1 Ordinul 135/2010)
2) Evaluarea impactului asupra mediului - Etapa de încadrare a proiectului
3) Evaluarea impactului asupra mediului - Etapa de definire a domeniului evaluării şi de
realizare a raportului privind impactul asupra mediului
4) Evaluarea impactului asupra mediului - Etapa de analiză a calităţii raportului privind
impactul asupra mediului
În secţiunea următoare vom prezenta schema circuitului administrativ de emitere a acordului de mediu
pentru toate cele 4 etape impreună.
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3.

1.

2.
Clasarea notificarii

Notificare

Demarare evaluare
(trimite la agentia
competenta)

Memoriu
prezentare

Respingere justificata

□

7.

8.
Sedință

încadrare

9.
Evaluarea impactului
asupra mediului

Publică anunț
Identifică public
interesat
Publică anunț

6.
Decizie provizorie
etapa incadrare

Observații,
comentarii la decizie
provizorie etapa

Decizie finală etapa
încadrare

Publică decizie
finală

□

4.
Verifică memoriul
prin lista control 1’

Publică decizie
provizorie

10.
Verifică memoriul
prin lista control 1”

Îndrumar realizare
raport

□
Publică îndrumarul

5.
Sedință

Lista control 1’
definitivă

Circuitul administrativ al
emiterii “acordului de
mediu”
xxx = Investitorul
xxx = Agenția Judeteană
pentru Protecția Mediului
xxx = Comitetul de Analiză
Tehnică - CAT
xxx = Publicul
xxx = Primarul
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13.

Observații,
comentarii la
decizie provizorie
etapa încadrare

Ședință
dezbatere
publică
Analizează
observații public

Decizie finală
respingere acord
Completare îndrumar
Înapoi la punctul 10.

Raport evaluare
impact asupra

Publică raportul

mediului

16.
15.

Decizie finală emitere
acord
Acord
Publică decizie și
acord

11.

Publică raportul

Publică anunț
dezbatere publică

14.

21.

12.

publicului

Verifică
provizoriu
raportul prin lista
control 2
20.
Observatii,
comentarii la
decizie
provizorie etapa
incadrare

17.

Răspunde
observațiilor

Sedință
Verifică definitiv
raportul prin
lista control 2

19.

Decizie
provizorie
Publică anunț
decizie
Publică
anunț decizie

Nu este
necesară
completarea
raportului

Completare
raport necesară
Completează
raportul

Publică raportul
completat pe site
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EXEMPLE
O investiţie dintre cele enumerate în Anexa 1 este
construirea unei staţii pentru epurarea apelor uzate
de cel puţin 150.000 echivalenţi locuitor, sau
construcţia unei termocentrale cu o putere termică
de minimum 300 megawaţi.

[ aici pui schema pentru acordul de
mediu]

În această primă etapă, investitorul care
se află în procedura de obţinere a unei
autorizaţii
de
construire,
anunţă
O investiţie enumerată în Anexa 2 este construirea autoritatea de mediu despre investiţia lui
unui şantier naval sau a unui proect de şi supune spre analiza autorităţii de
infrastructură
mediu respectiva investiţie. Prima
operaţiune pe care o realizează
autoritatea de mediu este să verifice dacă tipul de investiţie propus este încadrat în vreuna dintre
anexele 1 sau 2 ale HG 445/2009 privind evaluarea impactului unor proiecte publice şi private
asupra mediului. Aceste anexe conţin, de fapt, nişte liste cu tipuri de investiţii. Listele sunt
exhaustive.
Diferenţa dintre cele două anexe este următoarea: la toate investiţiile din Anexa 1, evaluarea
impactului de mediu se face în mod obligatoriu, pe când în cazul investiţiilor care sunt enumerate
în Anexa 2, rămâne la latitudinea autorităţii de mediu să decidă dacă realizează o evaluare de
mediu
sau
nu.
Aceasta este verificarea pe care autoritatea de mediu o face în această etapă, iar deciziile pe care
le poate lua sunt 3 la număr:
 Decizie de Clasare a Notificării în cazul în care proiectul nu se încadrează nici în anexa 1
şi nici în anexa 2;
 Decizie privind necesitatea demararii procedurii de evaluare a impactului de mediu în
situaţia în care investiţia se încadrează în anexa 1 sau în anexa 2;
 Decizie de respingere justificată a solicitării acordului de mediu, atunci când proiectul
este neconform şi nu respectă legislaţia de mediu
În cazul deciziei de clasare şi a deciziei de respingere a solicitării, procedura de la autoritatea de
mediu se opreşte aici. În cazul deciziei de demarare a procedurii de evaluare a impactului,
autoritatea de mediu ăl înştiinţează pe investitor că are obligaţia să depună un memoriu de
prezentare a investiţiei. (Anexa 5 din Ordinul 135/2010). Mai departe, autoritatea de mediu trece
la etapa următoare, etapa de încadrare a proiectului.
Etapa de încadrare a proiectului debutează cu primirea memoriului de prezentare de la investitor.
Acest document detaliază în această fază preliminară proiectul, prezentând şi impactul asupra a
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diferiţi factori de mediu. Este documentul suport care ajută autoritatea de mediu să înţeleagă mai
bine ce presupune respectiva investiţie.
După e primeşte memoriul autoritatea are la dispoziţie 15 zile pentru a realiza următoarele
activităţi:
 analizează memoriul de prezentare a investiţiei şi stabileste componenţa cât şi data
întâlnirii acesteia pentru prezentarea proiectului de către titular
 completează lista de control conform ghidurilor metodologice aplicabile evaluării
impactului asupra mediului – doar pentru investiţia care a fost încadrată în Anexa 2.
NOTA BENE
Autoritatea completează o lista de control doar dacă investiţia a fost încadrată în Anexa 2,
deoarece în faza aceasta, prin lista de control, trebuie să aprecieze dacă proiectul poate
pune în pericol mediul sau nu. Dacă prin răspunsurile oferite la întrebările din lista de
control se observă potenţial al proiectului de a afecta mediul, atunci decizia autorităţii din
această fază va fi de a trece la evaluarea acestui impact asupra mediului.
În cazul proiectelor încadrate în prima etapă în Anexa 1, decizia acestei etape de încadrare
va fi întotdeauna de a se realiza evaluarea de mediu, de aceea nu este nevoie de
verificarea care se face prin această listă de control.

 identifică publicul interesat şi îl anunţă despre depunerea solicitării de emitere a acordului
de mediu prin publicarea pe pagina proprie de internet şi la sediul său a anunţului (Anexa
nr. 7 din Ordinul 135/2010)
 trimite anunţul întocmit şi investitorului, care de asemenea este obligat să îl publice în 3
zile de la primire în presa naţională sau locală, precum şi să îl afişeze la sediul propriu/pe
pagina proprie de internet/la sediul autorităţii administraţiei publice locale pe raza căreia
este propusă investiţia (Anexa nr. 8 din Ordinul 135/2010)
NOTA BENE
Oriunde, pe parcursul procedurii de emitere a acordului de mediu, legea spune ca publicul
este informat, aceasta se face prin modalităţile descrise mai sus date în sarcina autorităţii
şi investitorului. După cum se poate observa, regula este că autoritatea face o publicitate
prin afişare pe internet şi la sediul său, iar investitorul face o publicitate prin publicare întrun ziar de circulaţie naţională.

 Autoritatea trimite membrilor Comisiei de Analiză Tehnică (CAT) documentaţia depusă
până acum de investitor
 Autoritatea de mediu convoacă CAT-ul şi învită investitorul să prezinte proiectul în faţa
CAT-ului

15

 CAT analizeaza lista de control şi exprimă puncte de vedere asupra potenţialului impact
al proiectului – doar pentru investiţiile încadrate în Anexa 2
 Autoritatea de mediu definitivează lista de control privind etapa de încadrare a
proiectului luând în calcul comentariile membrilor cât - doar pentru investiţiile încadrate în
Anexa 2
 Autoritatea de mediu ia decizia etapei de încadrare luând în considerare punctele de
vedere ale membrilor CAT. Pentru investiţiile încadrate în Anexa 1, decizia va fi
întotdeauna EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.
Pentru investiţiile încadrate în Anexa 2, decizia autorităţii va putea fi ori EFECTUAREA
EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ori CONTINUAREA
PROCEDURII PRIVIND EMITEREA APROBĂRII DE DEZVOLTARE A
PROIECTULUI.
Toate deciziile autorităţii se motivează.
În 3 zile de la luarea deciziei autoritatea face publicitatea proiectului deciziei etapei de încadrare şi
a anunţului acesteia. Anunţul deciziei luate îl trimite şi investitorului, care îl aduce la cunoştinţa
publicului în modalităţile arătate mai sus.
Publicul interesat poate trimite comentarii în termen de 5 zile de la publicarea anunţului în presă.
În continuare, în 10 zile de la trimiterea comentariilor publicului, autoritatea de mediu invită
CAT-ul să se întrunească pentru a lua decizia finală a etapei de încadrare. Există posibilitatea ca,
în urma comentariilor publicului, decizia să fie reconsiderată, evident, doar în cazul proiectelor
încadrate în Anexa 2. Dacă decizia este reconsiderată, ea se aduce la cunoştința publicului prin
mijloacele consacrate, iar dacă nu este reconsiderată, autoritatea de mediu nu mai publică încă o
dată decizia finală.
În situaţia proiectelor din Anexa 2 pentru care s-a decis Continuarea procedurii privind emiterea
aprobării de dezvoltare, aceasta înseamnă că investitorul poate relua circuitul administrativ de
obţinere a Autorizaţiei de Construire, procedura de la mediu fiind finalizată.
În toate celelalte cazuri, procedura continuă cu etapa următoare a definirii domeniului evaluării şi
a realizării raportului privind impactul asupra mediului.
Etapa definirii domeniului evaluării este necesară pentru ca autoritatea să stabilească criteriile
care vor fi avute în vedere la evaluarea impactului de mediu, adaptate fiecărei investiții în parte.
Pentru aceasta, în termen de 10 zile de la data când i-a comunicat investitorului decizia de
încadrare, autoritatea realizează următoarele activități:
 analizează documentele investitorului depuse deja
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 completează lista de control conform ghidurilor metodologice aplicabile evaluării
impactului asupra mediului
 transmite membrilor cât documentele depuse de titular
 convoacă CAT-ul şi investitorul şi le prezintă acestora listele de control
 redactează şi transmite titularului îndrumarul (Anexa 4 din HG 445/2009) privind problemele de
mediu care trebuie analizate în raportul privind impactul asupra mediului; la redactarea acestui
îndrumar va ține cont de propunerile justificate ale publicului interesat pe care acesta le-a trimis în
etapa precedentă

Conţinutul îndrumarului trebuie să reflecte aspectele relevante pentru protecţia mediului
deoarece raportul de evaluare va trebui să puncteze toate aceste aspecte.
 afişează îndrumarul pe pagina proprie de internet.
NOTA BENE
După ce primește îndrumarul, investitorul trebuie să notifica autoritatea administraţiei
publice competente să îi emită autorizaţia de construire despre menţinerea solicitării de
obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire. (art. 2 alin (21) lit. c din Legea 50/1991)

Ulterior, investitorul înaintează agentiei de mediu raportul de evaluare a impactului asupra
mediului, iar autoritatea trece la etapa următoare a analizării calității raportului.
Această etapă debutează cu următoarele activități pe care autoritatea de mediu trebuie să le
îndeplinească în termen de 5 zile de la primirea raportului:
 stabileşte, împreună cu titularul proiectului, oportunităţile de participare a publicului la
luarea deciziei legate de proiect. Cei doi sunt obligați să stabilească măcar organizarea
unei dezbateri publice. În acest sens vor indica data şi locul acesteia
 întocmeşte şi transmite investitorului anunţul public privind dezbaterea publică, (Anexa
nr. 12 din Ordinul 135/2010);
 publică raportul pe pagina proprie de internet transmițându-l în același timp şi membrilor
CAT
În următoarea etapă, autoritatea de mediu se asigură că publicul este informat cu privire la
dezbaterea publică prin faptul că publică anunțul acestei dezbateri cu cel puțin 20 de zile înainte
de data la care va avea loc dezbaterea. De asemenea, prin publicarea raportului de evaluare
autoritatea dă posibilitatea publicului să consulte acest raport.
Și investitorul este obligat să publice anunțul dezbaterii publice prin modalitățile arătate mai sus,
în 3 zile de la primirea lui. Publicitatea făcută de investitor trebuie să asigure publicului interesat
tot un minim de 20 de zile de informare înainte de dezbaterea publică.
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În tot acest timp până la dezbaterea publică, publicul interesat poate transmite comentarii. Vor fi
luate în seama şi se va răspunde doar la comentariile transmise de persoane indentificabile prin
nume, prenume şi adresă.
Publicul poate transmite observaţii, comentarii şi în timpul dezbaterii publice. Această şedinţă
este organizată de investitor şi moderată de autoritatea de mediu. În cadrul ei, investitorul îşi
prezintă
raportul
privind
impactul
asupra
mediului
şi
răspunde
comentariilor/opiniilor/observaţiilor publicului interesat participant.
Ulterior dezbaterii publice, în termen de 20 de zile de la aceasta, autoritatea de mediu realizează
următoarele activităţi:
 analizează observaţiile publicului,
 completează formularul din anexa 15 a Ordinului 135/2010 cu toate întrebările
publicului pe care le-a găsit relevante, după care îi transmite investitorului acest formular
şi îi solicită prezentarea de soluţii la problemele relevate
 completează lista de control a etapei de analiză a calităţii raportului de evaluare
Lista de control se prezintă sub forma unui tabel cu întrebări prestabile de Ordinul 135/2010,
întrebări care urmăresc sa verifice dacă raportul de evaluare îndeplineşte condiţiile de calitate, în
speţă dacă atinge toate aspectele pe care autoritatea de mediu le-a descris prin îndrumar.
După ce investitorul îi transmite autorităţii formularul cu probleme identificate, la care a
identificat şi soluţii, autoritatea are la dispoziţie 10 zile pentru a realiza următoarele:
 transmite acest formular şi membrilor CAT
 convoacă şi prezintă CAT-ului lista de control pe care a completat-o
 în şedinţa în care se întruneşte CAT-ul, acesta, împreună cu autoritatea, analizează
formularul, urmărind dacă investitorul a identificat soluţii viabile la problemele semnalate
de public; tot cu această ocazie, autoritatea şi CAT-ul analizează şi lista de control şi o
definitivează prin discuţii şi dezbateri
 ca urmare a analizelor realizate în şedinţa CAT, autoritatea poate stabili necesitatea unor
eventuale completări/modificări ale raportului privind impactul asupra mediului sau
poate decide respingerea acestuia; oricare din cele două variante de decizie luate se
comunică, în scris, titularului proiectului. Raportul modificat va fi publicat de autoritate,
pentru informarea publicului, pe pagina proprie de internet pentru 15 zile
 dacă autoritatea nu consideră necesară completarea sau respingerea raportului, ea
DECIDE EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU sau RESPINGEREA
SOLICITĂRII ACESTUIA
În 15 zile de la decizia de emitere a acordului sau de respingere a solicitării, autoritatea trebuie să
facă informarea publicului despre decizia luată prin publicarea unui anunţ precum şi a deciziei
propriu-zise. De asemenea, autoritatea transmite anunţul şi investitorului, pentru ca acesta să
informeze la rândul său publicul prin metodele deja cunoscute.
Publicul interesat are 5 zile de la publicarea în presă a anunţului pentru a trimite observaţii. Dacă
observaţiile acestuia arată autorităţii de mediu că raportul de evaluare nu a relevat suficiente
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informaţii despre impactul de mediu, atunci aceasta reia procedura de întocmire a raportului de
mediu, de la faza transmiterii îndrumarului. Practic, autoritatea de mediu completează un nou
îndrumat cu noi cerinţe pe care le solicită de la noul viitor raport de mediu. Sunt urmaţi din nou
toţi paşii descrişi.
Dacă în urma observaţiilor publicului, autoritatea este lămurită cu privire la calitatea raportului de
mediu, ea EMITE ACORDUL DE MEDIU (Anexa 18 din Ordinul 135/2010) sau ia DECIZIA
FINALĂ A RESPINGERII SOLICITĂRII ACORDULUI DE MEDIU (Anexa 3 din Ordinul
135/2010) în termen de 5 zile de la data încheierii perioadei de trimitere a observaţiilor
publicului.
După obţinerea actului final al autorităţii pentru protecţia mediului, investitorul se poate întoarce
la continuarea circuitului administrativ al obţinerii autorizaţiei de construire.
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A2. Circuitul administrativ al emiterii avizului de la cultură
Dintre legislaţia relevantă pentru instituţia obţinerii avizului de
la cultură, enumerăm Legea 422/2001 a monumentelor
istorice, Ordinul 2043/2002 privind organizarea Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorie, respectiv Ordinul 2435/2006
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi a Comisiilor
Zonale Istorice.

Avizul de la cultură este solicitat
pentru orice intervenţie care are
ca obiect sau impactează un
imobil de patrimoniu sau aflat
sub incidenţa unui regim de
protecţie a patrimoniului.

Fac obiectul protecţiei patrimoniului:
 monumentele istorice şi zonele lor de protecţie; monumentele istorice pot fi monumente
individuale, ansambluri sau situri
 zonele construite protejate; acestea sunt zone istorice ale oraşelor definite ca zone
construite protejate în Planul Urbanistic General
 siturile arheologice înscrise în Repertoriul arheologic naţional (o parte dintre siturile
arheologice au simultan statut de monument istoric.
Astfel, orice intervenţie de orice fel la imobile din aceste categorii trebuie avizată de către
autoritatea pentru cultură. Circuitul care se parcurge pentru emiterea avizului are următoarea
schemă. Ea este valabilă atât pentru circuitul administrativ al emiterii avizului Ministerului
Culturii pentru autorizaţie de construire sau desfiinţare, cât şi pentru circuitul administrativ al
emiterii avizului Ministerului Culturii pentru PUZ/PUD
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a. Direcţia Județeană
pentru Cultură
emite aviz

Aviz
Comisia Zonală a
Monumentelor
Istorice

b. Direcţia Județeană
pentru Cultură
respinge solicitarea

Investitorul solicită

emitere aviz

a. Ministerul Culturii
emite aviz

Aviz
Comisia Națională
a Monumentelor
Istorice

b. Ministerul Culturii
respinge solicitarea
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2. Diferenţa între discutarea unei avizări în Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, sau în
Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, este dată de clasa de importanţă în care este înscris
imobilul care face obiectul avizării.
Astfel, monumentele de importanţă naţională sunt monumente de clasa A. Ele sunt înscrise
astfel în Lista Monumentelor Istorice aprobată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2314/2004
şi modificată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2361/2010. Avizarea oricărei intervenţii la un
monument clasa A, sau la un imobil aflat în zona de protecţie a unui monument clasa A, trebuie
discutată şi propusă în Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, iar avizul final trebuie emis
de Ministerul Culturii.
Monumentele de importanţă judeţeană sunt monumente de clasa B. Avizarea oricărei intervenţii
la un monument clasa B, sau la un imobil aflat în zona de protecţie a unui monument clasa B,
trebuie discutată şi propusă în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, iar avizul final trebuie
emis de Direcţia Judeţeană de Cultură.
Aceeaşi competenţă o au Comisia Zonală şi Direcţia Judeţeană şi în cazul intervenţiilor la
imobile aflate într-o Zonă Construită Protejată, cu condiţia ca imobilul să nu fie în acelaşi timp
monument clasa A sau să se afle în zona de protecţie a unui astfel de monument.
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B. Circuitul administrativ al emiterii Planului Urbanistic Zonal şi al

Planului Urbanistic de Detaliu

Evolutia teritoriului unei ţări are
Legislaţia relevantă pentru înţelegerea circuitului nevoie de strategii şi Direcţii
administrativ al aprobării PUZ sau PUD este reprezentată principale, astfel încât dezvoltarea sa să
de Legea 350/2001 a urbanismului, respectiv de Ordinul se realizeze coerent şi coordonat. De
Ministerului Dezvoltării regionale şi turismului nr. aceea, urbanismul este organizat în
de
amenajare
a
2702/2010 privind aprobarea metodologiei de informare documentaţii
teritoriului
şi
în
documentaţii
de
şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau
Documentaţiile
de
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului sau urbanism.
amenajare a teritoriului sunt Planului
urbanism
de amenajare a teritoriului naţional,
care este elaborat pe intreg teritoriul tarii, Planul de amenajare a teritoriului judeţean care se
corelează cu Planul de amenajare a teritoriului naţional, şi care este elaborat pe fiecare judeţ,
respectiv Planul de amenajare a teritoriului zonal, care se elaboreaza pentru teritorii specifice.
Urbanismul se realizeaza de la mai mare la mai mic, iar documentaţiile mai mici sunt întotdeauna
coordonate cu cele mai mari şi le detaliază pe acestea din urmă.
Documentaţiile de urbanism sunt, asa cum spune definiţia lor din art. 44 din Legea 350/2001
rezultatul unui proces de planificare urbană referitoare la un teritoriu determinat, prin care
se analizează situaţia existentă şi se stabilesc obiectivele, acţiunile, procesele şi măsurile de
amenajare şi de dezvoltare durabilă a localităţilor.
(2)Documentaţiile de urbanism transpun la nivelul localităţilor urbane şi rurale
propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.
Art. 45 din Legea 350/2001 enumera cele 3 tipuri de documentaţii de urbanism ca fiind
a) Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia;
b) Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;
c) Planul urbanistic de detaliu.
NOTA BENE
Iniţiativa
elaborării
documentaţiilor
de
amenajare a teritoriului şi de urbanism aparţine,
ca regulă, autorităţilor administraţiei publice.
Legea 350/2001 a urbanismului prevede, însă,
situaţii de excepţie în care iniţiativa elaborării
documentaţiilor de urbanism poate aparţine şi
persoanelor fizice şi juridice interesate. În aceste
situaţii de excepţie, investitorii persoane private
trebuie să obţină avizul de oportunitate al
arhitectului-şef.

Planul urbanistic general este obligatoriu
pentru fiecare unitate administrativa şi are o
perioada de valabilitate finită, de maxim 10
ani, dupa care el trebuie obligatoriu actualizat.
Daca planul urbanistic general în vigoare
expiră fără a fi actualizat, atunci activitatea de
emitere a autorizaţiilor de construire este
suspendată.
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Planul urbanistic general, împreună cu Regulamentul local aferent, împart unitatea administrativă
în mai multe categorii de zone şi prevăd pentru fiecare dintre aceste categorii de zone care sunt
regulile de construire (înălţime, procent de ocupare a terenului – POT, coeficient de utilizare a
terenului – CUT, limitari, alte servituţi, etc). Având în vedere aceste reglementări, oricine doreşte
să îşi realizeze o construcţie o poate face cu condiţia respectării regulilor de construire din Planul
Urbanistic General, aferente zonei în care vrea să ridice construcţia.

C. PUZ-ul şi schema circuitului administrativ de aprobare a documentaţiei
de urbanism de tip PUZ
De cele mai multe ori, reglementările din Planul Urbanistic General nu sunt suficient detaliate,
caz în care este necesară adoptarea unei documentaţii de urbanism mai detaliate, cum este PUZul. În această situaţie, PUZ-ul nu va deroga în vreun fel de la PUG, ci doar îl va detalia pe acesta.
Există, însă, posibilitatea ca adoptarea unui PUZ sa fie necesară deoarece intervenţia propusă are
paramentri urbanistici care îi depăşesc pe cei permişi în zona respectivă. Deşi legea conferă
caracter special acestei posibilităţi, în practică ea este uzitată intensiv. Vom prezenta în cele ce
urmează schema circuitului administrativ pe care îl va parcurge investitorul care propune o
investiţie care depăşeşte indicatorii urbanistici permişi în zona respectivă şi care solicită
adoptarea unui PUZ. Menţionăm că schema se aplică acelor investiţii iniţiate de persoane fizice
şi juridice private.
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Circuitul administrativ al
emiterii PUZ

xxx = Primarul (prin Direcţia
Urbanism a Primăriei)
xxx = Arhitectul Sef
xxx = Consiliul Local /
Județean
xxx = Investitorul
xxx = Publicul
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1. Primul pas pe care orice investitor trebuie să îl realizeze este să solicite certificatul de urbanism
pentru amplasamentul pe care vrea să realizeze investiţia. Întrucât ipoteza în care ne aflăm este
că investiţia pe care o propune depăşeşte indicatorii urbanistici permişi, Certificatul de Urbanism
îi va indica acestuia ceea ce este permis, ce propune el, respectiv ce documentaţie trebuie să
întocmească şi ce avize trebuie să obţină pentru a putea obţine dreptul de a construi cu noi
indicatori urbanistici. De asemenea, în certificatul de urbanim autoritatea îi va spune
investitorului prin ce modalităţi trebuie să informeze publicul interesat.
2. Unul dintre actele pe care investitorul trebuie să îl obţină este avizul de oportunitate al
arhitectului şef. Acest aviz de oportunitate trebuie aprobat, după caz, conform competenţei, de
preşedintele consiliului judeţean cu avizul prealabil al primarului localităţii, de primarul localităţii,
respectiv primarul general al municipiului Bucureşti. şi avizul de oportunitate îi poate spune
investitorului care sunt modalităţile prin care trebuie să realizeze informarea publicului.
3 şi 4. După ce investitorul depune la autoritate anunţul de intenţie însoţit de propunerea iniţială
a PUZ-ului, Autoritatea publică, respectiv titularul publică respectivul anunţ. Aşa cum vom
detalia la secţiunea dedicată modalităţilor de participare a publicului la aprobarea unui PUZ,
decizia de publicare a anunţului îi aparţine autorităţii, ea nefiind o obligaţie în toate cazurile.
Dacă anunţul este publicat, publicul poate transmite comentarii sau observaţii la acest anunţ în
termenul furnizat de autoritate pentru aceasta.
5. În această etapă investitorul îşi fundamentează PUZ-ul prin diverse documente sau studii de
fundamentare, după caz.
6 şi 7. Aici, investitorul transmite autorităţii prima propunere de PUZ pe care aceasta o publică,
odată cu realizarea mai multor activităţi de informare şi consultare a publicului. Mai multe detalii
sunt prezentate în capitolul 2 din acest ghid dedicată modalităţilor de intervenţie a publicului.
8. Având comentariile şi observaţii publicului, investitorul poate trece la etapa avizării propunerii
de PUZ cu luarea în calcul a acestor comentarii şi observaţii.
9 şi 10 şi 11. Investitorul transmite autorităţii propunerea finală de PUZ, pe care autoritatea o
publică spre informare pe pagina sa de internet şi nu numai. Publicul poate transmite observaţii
la acestă propunere, ba chiar organizaţiile nonguvernamentale sau alte autorităţi pot solicita
autorităţii care adoptă PUZ-ul să organizeze o dezbatere publică. Mai multe detalii în Capitolul 2
al prezentului ghid.
12. În şedinţa publică a Consiliului Judeţean al localităţii, respectiv Consiliul General al
Municipiului Bucureşti PUZ-ul poate fi aprobat sau poate fi respins.
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D. PUD-ul şi schema circuitului administrativ de aprobare a documentaţiei
de urbanism de tip PUD
PUD-ul, numit Plan Urbanistic de Detaliu, este cealaltă documentaţie de urbanism care are rolul
de a detalia reglementările urbanistice pentru parcele.
Mai jos redăm schema circuitului administrativ de aprobare a PUD. Ea este identică cu schema
de aprobare a PUZ, prin urmare comentariile notate la secţiunea despre PUZ se aplică şi aici.
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Circuitul administrativ al
emiterii PUD

xxx = Primarul (prin Direcţia
Urbanism a Primăriei)
xxx = Arhitectul Sef
xxx = Consiliul Local /
Județean
xxx = Investitorul
xxx = Publicul

28

EXTRA

Circuitul administrativ al emiterii actului autorităţii pentru protecţia
mediului (avizul de mediu )

Legea generală care se referă la protecţia mediului
este OUG 195/2005.
Actul normativ care reglementează emiterea actului
autorităţii pentru protecţia mediului pentru planuri
este HG 176/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

Orice plan urbanistic care este propus
spre aprobare, trebuie avizat de către
Agenţia Regională pentru protecţia
mediului.
Avizul Agenţiei de mediu se solicită în
etapa a 3-a a elaborării propunerilor şi
a avizării, după ce publicul şi-a
transmis observaţiile.

Procedura la care este supusă un plan de urbanism adus în faţa autorităţii de mediu urmează o
evaluare bipartită, din punct de vedere al impactului asupra diferiţilor factori de mediu, respectiv
din punct de vedere al evaluării adecvate a efectelor potenţiale ale proiectului asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar. Vom descrie în prezenta secţiune doar procedura de
evaluare a planurilor de urbanism din perspectiva afectării factorilor de mediu.
Procedura desfăşurată la Agenţia de Mediu are 3 etape, după cum urmează:
 etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu;
 etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de
mediu;
 etapa de analiză a calităţii raportului de mediu
În secţiunea următoare vom prezenta schema circuitului administrativ de emitere a acordului de
mediu pentru toate cele 3 etape impreună.
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1.

Circuitul administrativ al adoptării avizului
de mediu

Notificare şi plan
inițial

2.

Evaluarea
impactului asupra
mediului

Informarea
publicului

Observații și
comentarii la planul
inițial

3.
Sedință

xxx = Investitorul
xxx = Agenția Județeană pentru Protecţia
Mediului
xxx = Comitetul Special Constituit – CSC
xxx = Grupul de lucru (reprezentantul
Investitorului impreuna cu autoritățile desemnate
de Agenția Județeană pentru Protecţia Mediului)
xxx = Autoritățile interesate
xxx = Publicul

Decizie provizorie etapa
încadrare

Publică decizie
provizorie
Publică decizie
provizorie
4.

6.

Evaluarea impactului
asupra mediului

□

5.
Sedință
Decizie provizorie etapa
încadrare

Publică decizie provizorie
Publică decizie provizorie

Observații,
comentarii la
decizie provizorie
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7.
Alternative posibile
pentru realizarea
obiectivelor planului
Probleme de mediu
ale fiecărei variante,
inclusiv în absența
planului

9.

8.
Recomandă
alternative de
detaliat

Procedura evaluării impactului
asupra mediului

Detaliază alternativele
recomandate de
grupul de lucru
Alege alternativa
finală
Întocmește raportul
de mediu
Publică raportul

10.
Observații și
comentarii la
raportul de mediu
Observații și
comentarii la
raportul de mediu

6.
Aviz de mediu
Publică aviz de mediu

6.

Decizie
Refacere raport de
mediu
Înapoi la punctul 9

Refacere plan
Înapoi la punctul 9

11.
Dezbaterea
publică

Publică decizie

31

1. În această primă etapă, titularul care se află în procedura de aprobare a unui PUZ/PUD
notifică autoritatea de mediu despre planul său, îi prezintă acesteia forma iniţială a planului şi
supune spre analiza autorităţii de mediu respectivul plan. O primă diferenţă faţă de procedura
desfăşurată pentru emiterea acordului de mediu (necesar pentru obţinerea unei autorizaţii de
construire), este că în această fază, titularul de plan şi program informează deja publicul despre
depunerea iniţierea procesului de elaborare a planului şi despre realizarea primei versiuni a
acestuia, prin anunţuri repetate în mass-media şi prin afişarea pe pagina proprie de Internet.
2. Publicul poate formula în scris comentarii şi propuneri privind prima versiune a planului sau
programului propus şi eventualele efecte ale acestuia asupra mediului, pe care le trimite la sediul
autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Prima operaţiune pe care o realizează autoritatea de mediu este să verifice dacă planul propus
este din categoria celor care se supun evaluării de mediu în mod obligatoriu, sau din categoria
celor care se supun evaluării de mediu numai dacă pot avea efecte semnificative asupra mediului.
(Articolul 5 alin 2 şi 3 din HG 1076/2004).
Planurile care se supun în mod obligatoriu evaluării de mediu sunt cele care se realizează la
investiţiile prevăzute de anexele 1 şi 2 din HG 445/2009, în timp ce planurile care se supun
evaluării numai dacă pot avea efecte semnificative asupra mediului sunt acelea care:
 planurile prevăzute în anexele 1 şi 2 ale HG 445/2009 care determină utilizarea unor
suprafeţe mici la nivel local;
 modificările minore la planurile prevăzute în anexele 1 şi 2 ale HG 445/2009.
3. În etapa de încadrare a planului şi programului este consultat titularul planului, împreună cu

autoritatea de sănătate publică şi autorităţile interesate de efectele implementării planului în
şedinţa unui comitet special constituit(CSC).
4. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris
autorităţii competente pentru protecţia mediului, în termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea anunţului.
În termen de 15 zile de la finalizarea termenului în care au putut fi primite comentarii de la
public, autoritatea trebuie să convoace CSC-ul şi să organizeze şedinţa acestuia. În urma
consultărilor desfăşurate în comitetul special constituit, autoritatea de mediu poate reconsidera
decizia privind etapa de încadrare, pe baza propunerilor justificate ale publicului. Decizia finală,
motivată, se aduce la cunoştinţă publicului în termen de 3 zile calendaristice, prin afişare pe
pagina proprie de Internet. Decizia finală se publică în mass-media şi de către titular.
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5. În urma şedinţei CSC, autoritatea de mediu ia decizia provizorie a etapei de încadrare. Pentru
planurile care se supun în mod obligatoriu evaluării de mediu, autoritatea decide acest lucru, iar
pentru planurile care nu se supun în mod obligatoriu, autoritatea decide de la caz la caz
REALIZAREA EVALUĂRII DE MEDIU sau ADOPTAREA PLANULUI FĂRĂ
PROCEDURA AVIZULUI DE MEDIU. În cea de-a doua teză planul revine pe circuitul
administrativ de aprobare.
Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţă publicului decizia motivată
a etapei de încadrare, prin publicare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile
calendaristice de la luarea deciziei. Decizia se publică în mass-media de către titular.
6, 7, 8 şi 9. În etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a
raportului de mediu se realizează, în mare două activităţi. În primul rând, în cadrul unui grup de
lucru format din reprezentanţi ai titularului planului şi ai autorităţilor interesate, se stabilesc
alternativele de plan, se evaluează un prim impact al acestora asupra mediului, după care se alege
alternativa de plan cea mai viabila care va fi supusă evaluării impactului asupra mediului printr-un
raport. Într-o a doua fază, titularul planului întocmeşte raportul de mediu.
Şi informaţiile privind finalizarea raportului de mediu şi alegerea alternativei de plan se aduc la
cunoştinţa publicului, acesta având posibilitatea să le consulte şi să formuleze comentarii la
acestea. Observaţiile publicului pot duce la modificarea proiectului de plan sau a raportului de
mediu.
Mai departe, în etapa de analiză a calităţii raportului şi de luare a deciziei titularul planului are
obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu să transmită
proiectul de plan şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autorităţii de mediu, autorităţii
competente pentru sănătate şi autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau
programului (cele care au participat în grupul de lucru).
10. Autoritatea competentă pentru sănătate şi celelalte autorităţi interesate de efectele
implementării planului sau programului, au obligaţia ca în termen de 45 de zile calendaristice de
la data primirii proiectului de plan sau de program şi a raportului de mediu să elaboreze şi să
transmită în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului un punct de vedere detaliat şi
motivat privind proiectul de plan sau de program propus şi raportul de mediu.
11. Titularul planului sau programului are obligaţia ca la 45 de zile calendaristice de la predarea
planului şi raportului către autoritatea de mediu să organizeze dezbaterea publică a proiectului de
plan şi a raportului de mediu.
6. Autoritatea de mediu va lua decizia de emitere a avizului de mediu în termen de 15 zile
calendaristice de la data dezbaterii publice.
După aceasta, autoritatea de mediu aduce la cunoştinţă titularului, în scris, decizia de emitere a
avizului de mediu, care se face publică prin afişare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3
zile calendaristice de la luarea ei.

Capitolul

2
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Informarea şi consultarea publicului.
Posibilităţile

de

participare

a

publicului în cursul aprobarii actelor
administrative

în

urbanism,

construcţii, protejarea patrimoniului,
protecţia mediului
A. Consultarea publicului în procedura de emitere a Autorizaţiei de

construire/desfiinţare

Singurul

moment
în
circuitul
NOTA BENE
administrativ de emitere a unei
Întrucât autorizaţia de desfiinţare nu trece pe la
autorizaţii, înainte de punerea în
autoritatea de mediu înainte de emitere, în circuitul
executare, în care publicul este consultat
de adoptare al acesteia nu există niciun moment de
şi îşi poate exprima opinia este în
informare şi consultare a publicului.
procedura de obţinere a acordului de
mediu. Informarea şi consultarea
publicului în respectiva procedură are loc,
însă, doar pentru proiectele care au fost încadrate în una dintre anexele 1 sau 2 ale HG 445/2009
şi care au ajuns în etapa deciziei etapei de încadrare.
Investiţiile care nu sunt încadrate în una dintre cele 2 anexe primesc notificare de clasare în etapa
evaluării iniţiale a investiţiei, astfel că ele nu mai ajung în etapa următoare de încadrare, deci nu
ajung să fie supuse informării şi consultării publicului.
Mai departe, Normele metodologice la Legea 50/1991 a construcţiilor prevăd modalitatea prin
care se realizează dreptul publicului interesat de a fi informat:
Art. 5: Asigurarea transparenţei procedurii de autorizare- norme
(1)Transparenţa procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii - atât la
nivelul certificatului de urbanism, cât şi al autorizaţiei de construire/desfiinţare - se
realizează prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea
dreptului publicului de a fi informat.
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După emiterea autorizaţiei, o formă de informare a publicului care trebuie respectătă este
îndeplinirea obligaţiei de montare a panoului de şantier.

B. Informarea şi consultarea publicului în circuitul administrativ al
aprobării documentaţiilor de urbanism de tip PUZ/PUD
Metodologia prin care publicul este informat în
etapele de elaborare şi aprobare a unui Plan
Urbanistic Zonal, respectiv a unui Plan Urbanistic de
Detaliu este detaliată în Ordinul 2701/2010 privind
metodologia de informare şi consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajare a teritoriului şi de urbanism.
De asemenea, PUZ-urile şi PUD-urile sunt supuse
informării şi consultării publicului atunci când ele se
află în etapa de avizare, în speţă în procedura de
avizare la autoritatea de mediu. Respectiva
procedură este reglementată de HG 1076/2004.

Ordinul 2701/2010 se aplică atât
documentaţiilor de amenajare a
teritoriului (planurile de amenajare a
teritoriului), cât şi tuturor tipurilor de
documentaţii de urbanism (PUG, PUZ
şi PUD).
Noi vom vorbi de regulile de
informare
a
publicului
pentru
documentaţiile de urbanism de tip
PUZ şi PUD.
În primul rând, este relevant să arătăm
că orice elaborare sau reviuire de
documentaţie de urbanism trece în
mod obligatoriu prin 4 etape:

 Etapa pregătitoare- anunţarea intenţiei de elaborare
 Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;
 Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare
 Etapa elaborării propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se
supune procedurii de transparenţă decizională.
Deşi toate documentaţiile de urbanism trec prin toate aceste etape pentru a fi aprobate, diferă
durata şi gradul de complexitate a fiecărei etape în funcţie de tipul de documentaţie. Între cele 3
tipuri de documentaţii există reguli sensibil diferite şi în ceea ce priveşte informarea publicului,
intenţia legiuitorului fiind ca informarea şi consultarea publicului să se facă mai temeinic la
documentaţiile care au ca beneficiari grupuri mai mari de oameni (PUG), decât la documentaţiile
care impactează un număr mai mic de persoane (PUZ, PUD).
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Întrucât sunt reguli diferite de informare şi consultare a publicului în funcţie de documentaţie,
vom trata distinct informarea în cazul elaborării şi aprobării PUZ decât a PUD.
A. Informarea la aprobarea unui PUZ
Conform Ordinului 2701/2010, informarea publicului începe încă din prima etapă, cea
pregătitoare, însă este la latitudinea autorităţii să aleagă mijloacele prin care să facă informarea.
Mai mult, legea spune că autoritatea poate să aleagă să informeze publicul interesat despre
iniţierea PUZ1, sau poate să nu realizeze niciun fel de informare dacă PUZ nu are un impact
mare. Dacă PUZ este iniţiat de un investitor privat, tot autoritatea este cea care decide dacă acest
investitor va informa sau nu publicul interesat.
În situaţia în care autoritatea apreciază că publicul trebuie informat despre anunţul de intenţie,
modalităţile prin care se face informarea sunt următoarele:
 anunţuri pe pagina proprie de internet
 anunţuri către proprietarii din zonă
 afişări ale anunţului în zona de studiu preconizată – pe panouri
 întâlniri cu locuitorii din zonă
Mai departe, în cea de-a doua etapă a documentării şi elaborării studiilor de fundamentare nu se
face nicio informare a publicului. Abia în a treia etapă, cea a elaborării propunerilor, consultarea
publicului este recomandată conform Ordinului 2701/2010 chiar pe parcursul elaborării acestor
propuneri.
Dacă pe parcursul elaborării propunerilor consultarea publicului este doar recomandată, atunci
când investitorul sau autoritatea vine cu o propunere finală de PUZ, informarea şi consultarea
publicului este obligatorie şi ea se realizează de către autoritate, respectiv investitor prin
următoarele moduri:
 autoritatea publică pe propria pagină de internet anunţul cu privire la posibilitatea, modul
şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmit observaţii la
sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea PUZ în termen de maximum 25
de zile calendaristice de la data anunţului, precum şi obiectivele, data, locul de
desfăşurare, ora de începere şi durata estimată pentru fiecare metodă de consultare;
 autoritatea identifică şi notifică proprietarii ale căror proprietăţi vor fi direct afectate de
propunerile PUZ;
1

Dacă autoritatea este cea care a iniţiat PUZ-ul
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 autoritatea pune la dispoziţia publicului spre consultare documentele aferente
propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise şi desenate, într-un limbaj
nontehnic, precum şi documentele ce au stat la baza primei variante a propunerilor, după
caz: certificatul de urbanism, avizul prealabil de oportunitate;
 autoritatea afişează anunţul la sediul propriu şi în alte locuri special amenajate, pe panouri
rezistente la intemperii, cu caracteristici stabilite prin procedurile specifice amplasate în
cel puţin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate;
 investitorul privat iniţiator al PUZ afişează anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu
caracteristici stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat
intenţia elaborării PUZ;
Mai departe, autoritatea administraţiei publice responsabilă cu aprobarea planului are
următoarele obligaţii:
 informează publicul cu privire la rezultatele informării şi consultării, cel puţin prin
publicarea pe propria pagină de internet şi la sediul propriu a observaţiilor şi sugestiilor
publicului şi a răspunsului la acestea, în termen de 15 zile de la încheierea perioadei de
consultare a publicului;
 informează în scris proprietarii ale căror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ
şi care au trimis opinii, cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat la
acestea.
Opţional, autoritatea mai poate informa şi consulta publicul şi prin următoarele modalităţi:
 informează publicul prin expoziţii în zonă, emisiuni TV, broşuri, anunţuri în şcoli etc.;
 consultă publicul prin: dezbateri publice, interviuri de grup, grupuri consultative pe
domenii sau pe anumite categorii de public etc.;
 organizează ateliere de lucru, audieri publice, întâlniri etc, pentru identificarea şi punerea
în comun a cunoştinţelor şi competenţelor sau identificarea intereselor mutuale etc
În cea de-a patra etapă, a aprobării PUZ, informarea şi consultarea publicului se face conform
regulilor pentru informare şi consultare aplicabile în cazul aprobării unui act normativ (Legea
52/2003).
În primul rând, propunerea finală de PUZ este anunţată printr-un anunţ publicat pe site-ul
autorităţii şi afişat la sediul acesteia, care este transmis şi către mass-media. Anunţul va cuprinde:
data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind
necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după
caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea
în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
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privind proiectul de act normativ. Dacă publicul face cerere în acest sens, autoritatea îi poate
transmite proiectul de PUZ spre consultare.
La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10
zile calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de
act normativ supus dezbaterii publice.
Autoritatea publică este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public
proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal
constituită sau de către o altă autoritate publică.
Dezbaterea publică se va desfăşura după următoarele reguli:
 autoritatea publică responsabilă, va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va
afişa la sediul propriu, modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere
şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a
dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean
interesat;
 dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şiau exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de PUZ în discuţie;
 la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de
act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii
care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a
referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului
de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ;
 în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul
public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente:
minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale
proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum
şi versiunea finală adoptată a actului normativ.
Mai departe, persoanele interesate vor putea participa la şedinţa autorităţii care trebuie să adopte
PUZ-ul. anunţul privind şedinţa publică trebuie afişat la sediul autorităţii publice, inserat în siteul propriu şi transmis către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării şedinţei de
adoptare.
Acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au
prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre
domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;
Anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din
proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, iar
punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţei au valoare de recomandare.
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B. Informarea la aprobarea unui PUD
Conform Ordinului 2701/2010, informarea publicului începe încă din prima etapă, cea
pregătitoare pentru PUD, dar de această dată autorităţile sunt obligate să informeze şi să consulte
populaţia cel puţin prin următoarele mijloace:
 proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD sunt notificaţi
privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism; acestora li se acordă un
termen de primire a observaţiilor sau propunerilor de minimum 15 zile;
 în situaţia în care iniţiatorul PUD este o persoană fizică sau juridică interesată, în termen
de 5 zile de la primirea tuturor observaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale
competente cu aprobarea planului notifică iniţiatorul PUD cu privire la eventualele
obiecţii primite şi solicită modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al
acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului în termen de maximum
10 zile;
 în termen de 10 zile de la răspunsul argumentat al iniţiatorului PUD, autorităţile
administraţiei publice locale informează în scris proprietarii care au trimis opinii cu
privire la observaţiile primite şi răspunsul la acestea.
Mai departe, publicul nu este informat sau consultat în niciuna dintre etapele 2 şi 3, însă mai are
parte de informare şi consultare atunci când PUD-ul ajunge în etapa finală a aprobării.
Modalitatea de informare şi consultare este aceea pentru acte normative, aşa cum am descris-o la
secţiunea anterioară dedicată PUZ-ului.

C. Informarea asupra aprobării PUZ/PUD din procedura de emitere a
avizului de mediu
Informarea şi consultarea publicului are loc şi în cadrul procedurii de avizare a planului care se
desfăşăară la autoritatea de mediu.
Aici, informarea începe încă din prima etapă, chiar înainte de luarea oricărei decizii, asigurânduse astfel o mai bună informare a publicului. Am detaliat în capitolul 1 etapele informării
publicului şi modalităţile în care publicul este informat despre avizarea unul plan.

Capitolul

3
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Introducere în procedura civilă şi în
contenciosul administrativ.
Desfăşurarea unui proces în
contenciosul administrativ
I. Introducere în legislaţia românească
Legislația internă cuprinde, în funcție
de conținut și procedura de
adoptare, următoarele trei categorii
de acte normative:
- Constituționale - Constituția şi legile
de
revizuire
ale
aceseteia,
reprezentând baza juridică a
celorlalte acte normative;
- Organice - reglementează cele mai importante relații sociale (e.g. organizarea generală a
învățământului, contenciosul administrativ, infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora
etc.), constituind baza juridică a celorlalte legi;
- Ordinare - reglementează cele mai diverse relații sociale.
Legislația aplicabilă în România este formată din:
- legislația internă (domestică);
- legislația Uniunii Europene;
- legislația internaţională.

În funcție de sfera lor de aplicare, actele normative românești sunt:
- norme caracter general - aplicabile unor categorii variate de relații sociale şi
- norme cu caracter special – aplicabile unor categorii restrânse de relații sociale.
Acestă distincție – normă generală, normă specială – are relevanță practică deosebită, deoarece
norma specială se aplică ori de câte ori o situație intră sub incinența ei, chiar dacă regulile de
drept comun – deci norma generală – are prevederi contrare. Totodată, legislația specială se
completează cu cea generală, în situațiile în care anumite relații sociale nu sunt stabilite prin acte
normative speciale.
Spre exemplu, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii este
normă specială în raport cu Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, într-un litigiu
ce are ca obiect anularea unei autorizaţii de construire.
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Precizăm că, în anumite contexte, norme cu caracter general pot avea caracter special şi
viceversa, în funcție de situația concretă la care se raportează. Astfel, în exemplul de mai sus,
Legea 554/2004 este normă specială, însă ea poate avea caracter general în raport cu Codul de
procedură civilă.
Anumite acte normative stabilesc reguli cu un caracter amplu, reprezentând culegeri sistematice
de reguli juridice privitoare la o anumită ramură a dreptului. Cele mai importante astfel de acte
normative şi care prezintă interes pentru domeniul pe care îl abordăm în prezentul Ghid sunt:
Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul penal, Codul de procedură penală.
Cele patru coduri au intrat relativ
recent în vigoare:
- Codul Civil a intrat în vigoare la 1
octombrie 2011;
- Codul de procedură civilă a intrat în
vigoare la 15 februarie 2013;
- Codul penal și Codul de procedură
penală au intrat în vigoare la 1
februarie 2014.

Codul civil reglementează cele mai importante relațiile
dintre persoanele fizice și persoanele juridice private,
inclusiv statul, atunci când statul acționează în calitate
de persoană privată. Codul civil este norma generală de
drept aplicabilă în relațiile dintre persoanele private.
Codul civil, împreună cu celelalte legi care stabilesc
relațiile dintre privați, formează o ramură specifică a
dreptului român - dreptul civil.

Codul de procedură civilă stabilește modul în care se
desfășoară procesele civile, anume acele procese de drept civil în care părți sunt personae fizice
şi persoane juridice private. Codul de procedură civiă este norma generală de drept aplicabilă în
procesele în care sunt părți persoanele private.
Codul penal este principala lege, legea generală, prin care se prevăd faptele ce constituie infracțiuni
şi modul în care acestea sunt pedepsite. Ansamblul de legi format din Codul penal şi celelalte legi
care reglementează faptele ce constituie infracțiuni și modul în care acestea sunt sancționate
reprezintă o altă ramură specifică de
drept, anume dreptul penal.
Noţiuni
Codul de procedură penală orânduiește
modul în care se desfășoară procesul
Actul administrativ = actul unilateral cu caracter
penal și alte proceduri judiciare în
individual sau normativ emis de o autoritate legătură cu o cauză penală. Astfel, Codul
publică, în regim de putere publică, în vederea de procedură penală este norma de drept
organizării executării legii sau a executării în cu caracter general în ceea ce privește
concret a legii, care dă naştere, modifică sau desfășurarea proceselor penale.
Alături de cele patru coduri care au
stinge raporturi juridice. Sunt asimilate actelor
incidență în materia pe care o abordăm în
administrative, în sensul Legii 554/2004, şi prezentul Ghid, o importanță deosebită o
contractele încheiate de autorităţile publice
care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor
proprietate publică, executarea lucrărilor de
interes public, prestarea serviciilor publice,
achiziţiile publice.
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are Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
Această lege organică stabilește mijloacele juridice pe care le are la îndemână orice persoană care
se consideră vătămată de către o autoritate publică - prin acte administrative sau prin
nesoluționarea în termenul legal a unei cereri - pentru a-și repara paguba produsă.
Legea contenciosului administrativ este o lege specială raportat la cele patru coduri principale din
legislația românească. Prin urmare, ori de câte ori ne aflăm în fața unui litigiu care implică o
autoritate publică care acționează în regim de putere publică, normele aplicabile vor fi cele ale
Legii nr. 554/2004.

Noţiuni
Autoritatea publică = orice organ al statului,
central sau local, ce acționează în regim de
putere publică, pentru satisfacerea unui interes
legitim public, inclusiv persoanele juridice de
drept privat care au obținut statutul de utilitate
publică sau sunt autorizate să presteze servicii
în regim de putere publică;

desfășoară atât după regulile stabilite prin Legea nr.
civilă.

Cu toate acestea, în cazul în care există
relații sociale între particulari şi
administrația publică ce nu sunt
reglementate de legea contenciosului
administrativ, aceste relații sociale cad
sub incidența dreptului comun (normele
cu caracter general), adică vor fi
reglementate de Codul civil şi de Codul
de procedură civilă. Spre exemplu, legea
contenciosului administrativ oferă puține
informații în legatură cu modul în care se
desfășoară procesul în contencios
administrativ. Astfel, procesul în materia
contenciosului
administrativ
se
554/2004, cât și prin Codul de procedură

II. Tipuri de acțiuni pe care le are la îndemână persoana care se consideră
vătămată de o autoritate publică sau de nerespectărea de către privați a
prevederilor legale privind urbanismul, construcţiile, protecția
patrimoniului şi protecţia mediului
Persoana care dorește înlăturarea efectelor vătămătoare ale actelor sau faptelor autorităților
publice are la dispoziţie o serie de acțiuni în instanță, specifice contenciosului administrativ,
dreptului civil sau dreptului penal. Aceste trei categorii de acțiuni în justiție sunt şi la îndemâna
persoanei care dorește să înlăture efectele vătămătoare produse prin nerespectărea de către
privați a prevederilor legale privind urbanismul, construcţiile şi protecţia mediului.
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1 Acțiuni specifice contenciosului administrativ
1.1 Solicitarea de anulare a unui act administrativ
Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către
o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei
cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului,
recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public (Articolul 1 din Legea nr. 554/2004).
Astfel, persoana care se consideră vătămată de un act administrativ poate formula la instanța
competentă o cerere de chemare în judecată prin care să solicite atât anularea actului
administrativ, cât şi repararea pagubei care i-a fost produsă prin emiterea respectivului act.
Temeiul juridic al acestui tip de acțiuni este art. 8 din Legea nr. 554/2004.
Scopul acțiunii în anulare este
anularea actului administrativ și, la
solicitarea părții vătămate, inclusiv Vom arăta în secțiunea a III-a, pct. 1.2 că procesul de
repararea pagubei cauzate de actul constencios administrativ are o particularitate anume,
administrativ. Admiterea acțiunii fiind necesară parcurgerea unei proceduri prealabile
determină
anularea
actului
înainte de a se introduce cererea de chemare în
administrativ. Efectele obținute în
urma admiterii acțiunii în anulare sunt judecată la instanță
în funcție de categoria de act
adminsitrativ ce se solicită a fi anulat de instanță.
- în cazul actului administrativ individual (act administrativ ce produce efecte, de regulă, faţă
de o persoană, sau uneori faţă de mai multe persoane, nominalizate expres în conţinutul
acestuia, e.g. autorizația de construire), anularea actului de către instanța de judecată
echivalează cu situația în care actul nu ar fi fost emis niciodată de autoritatea publică, ca şi
când acesta nu ar fi existat niciodată;
- în cazul actului normativ (act administrativ ce cuprinde reglementări cu caracter general,
impersonale, care produc efecte față de toate persoanele publice şi private, e.g. Hotărârea de
aprobare a unui Plan Urbanistic Zonal), anularea actului de către instanța de judecată
echivalează cu inexistența actului, de la momentul rămânerii definitive a hotărârii instanței.
Acțiunea în anulare se poate introduce atât de către beneficiarul actului (e.g. în cazul autorizaţiei
de construire, beneficiarul este cel care a solicitat emiterea autorizaţiei de construire), cât și de
către o persoană care nu figurează ca parte în actul adminsitrativ (un terț față de actul
administrativ, e.g. o organizație neguvernamentală ce are ca scop protejarea patrimoniului
construit).
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Instanța competentă să judece cererea de anulare, anume instanța la care se introduce acțiunea,
este stabilită în funcție organul emitent al actului administrativ. În cazul în care autoritatea
publică emitentă este una locală (e.g. Primarul Sectorului 2) sau județeană (e.g. Consiliul Județean
Argeș), competența de soluționare a cererii de anulare aparține Tribunalului. În situația în care
organul emitent al actului este o autoritate publica centrală (e.g. Ministrul Culturii), competența
de soluționare a cererii aparține Curţii de Apel. Din punct de vedere al competenței teritoriale a
instanțelor, persoana care formulează acțiunea (reclamantul) poate alege să introducă acțiunea la
tribunalul sau la curtea de apel de la domiciliul/sediul său sau de la domiciliul/sediul pârâtului.
Repararea pagubei se poate realiza în funcție de actul adminsitrativ anulat. Spre exemplu, în cazul
anulării unei autorizaţii de construire, repararea pagubei constă în desfiinţarea clădirii construite
ca urmare a emiterii autorizaţiei.
Pentru introducerea acțiunilor în instanță, conform OUG nr. 80/2013, reclamantul trebuie să
plătească o taxă de timbru.
În cazul unei cererei prin care se solicită anularea unui act administrativ, taxa de timbru datorată
este de 50 de lei. (Articolul 16 lit. a) din OUG nr. 80/2013)
1.2 Solicitarea de suspendare a executării actului administrativ
Acțiunea prin care se solicită suspendarea executării actului administrativ are ca scop
întreruperea temporară a efectelor actului administrativ şi poate fi introdusă separat (Articolul 14
din Legea nr. 554/20014) sau odată cu formularea unei cereri de anulare a actului administrativ
(Articolul 15 din Legea nr. 554/2004).
La acest tip de acțiune se recurge în situația în care executarea actului administrativ ar produce
consecințe care ar fi foarte greu sau imposibil de de înlăturat în ipoteza în care actul ar fi ulterior
anulat prin hotărâre judecătoreascăi.
Cazul
bine
justificat
semnifică
împrejurările starii de fapt şi de drept
care sunt de natură să creeze o
îndoială serioasă în privinţa legalităţii
actului administrativ (Articolul 2 lit. t)
din Legea nr. 554/2004). În dovedirea
cazului bine justificat, reclamantul
trebui să arate care sunt motivele
evidente de nelegalitate a actului

Pe lângă îndeplinirea condițiilor specifice unei
cererei de chemare în judecată, prin acțiunea de
suspendare trebuie să fie dovedită și existența
cumulativă a
- cazului bine justificat şi
- pagubei iminente.
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administrativ (e.g. actul a fost emis de o autoritate necompetentă, emiterea actului s-a realizat fără
emiterea prealabilă a avizelor necesare etc.).
Paguba iminentă este definită ca fiind prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz,
perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public
(Articolul 2 lit. ș) din Legea nr. 554/2001). Paguba iminentă este prejudiciul ce s-ar produce dacă
executarea actului administrativ nu ar fi suspendată.
O categorie aparte a acțiunii de suspendare este prevăzută la art. 14 alin. 5 din Legea 554/2004 suspendarea de drept. Acest tip de suspendare intervine în situația în care se emite un nou act
administrativ cu acelaşi conţinut cu cel al unui act administrativ suspendat de către instanţă.
Astfel, dacă instanța suspendă efectele unui act administrativ, însă se emite un nou act
administrativ cu același conținut, se poate solicta suspendarea efectelor noului act administrativ,
fără a fi necesară dovedirea existența cazului bine justificat şi a pagubei iminente.
Suspendarea executării actului administrativ se poate realiza doar pe o perioadă determinată,
respectiv până când hotărârea privind
anularea actului administrativ devine Spre deosebire de acțiunea în anulare, acțiunea în
definitivă. După anularea actului suspendarea executării actului administrativ are un
administrativ, suspendarea efectelor caracter urgent, instanța fiind însărcinată să
actului nici nu-și mai are rostul. Am
pronunțe o hotărâre cât mai rapid. O consecință a
arătat mai sus (secțiunea 1.1) că dacă urgenței judecării acestei acțiuni este că instanța
actul administrativ este anulat, atunci
realizează doar o analiză sumară a legalității actului,
el este ca și inexistent (inclusiv pentru
neputând administra probe amănunțite şi cerceta
trecut, în cazul actelor administrative
detaliat legalitatea actului administrativ.
individuale; pentru viitor, în cazul
actelor administrative normative).
Competența de soluționare a cererii de chemare în judecată ce are ca obiect suspendarea
executării unui act administrative se stabilește conform regulilor de la acțiunea prin care se
solicită anularea actului administrativ (regulile sunt arătate în secțiunea 2.1.1).
Cererea privind suspendarea executării actului administrativ se taxează cu 20 de lei (Articolul
27din OUG nr. 80/2013).
2. Acțiunile ce au ca obiect obligația de a face, întemeiată pe dispoziţiile
răspunderii civile delictuale
Acțiunile privind obligația de a face sunt acțiuni specifice dreptului civil şi se derulează după
regulile prevăzute în Codul de procedură civilă.
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Se poate recurge la această categorie de acțiune în situația în care actul administrativ a fost anulat
de instanța de contencios administrativ, dar acesta din urmă nu a dispus (fie pentru că nu i s-a
cerut, fie pentru că a considerat că este inadmisibilă o astfel de cerere în contenciosul
administrativ) şi repararea pagubei.
Spre exemplu, în situația în care instanța de judecată anulează autorizația de construire în baza
căreia s-a edificat o clădire, persoana vătămată prin edificarea respectivei clădiri poate solicita
instanței să dispună obligarea autorității emitente de a demola construcţia. Solicitarea în instanță
de a demola este o solicitare de îndeplinire a unei obligații de a face – obligația de a demola.
În prezent nu cunoaștem să existe o practică judiciară unitară în legătură cu posibilitatea de a
solicita repararea pagubei în materie civilă, ca urmare a anulării de către instanța de contencios a
unui act administrativ. Cu toate acestea, inclusiv Legea nr. 554/2004 prevede posibilitatea
reparării pagubei produse prin actul administrativ. În măsura în care instanțele de contencios
administrativ consideră că nu sunt competente să oblige emitentul actului anulat la
construirea/demolarea cladirii ce face obiectul autorizaţiei anulate, considerăm că persoana
prejudiciată trebuie să se bucure de această posibilitate în materie civilă.
Totodată, în situația în care se
construiește o clădire fără autorizaţie,
fără respectărea autorizaţiei sau în
baza unei autorizaţii expirate,
persoana vătămată poate solicita
instanței să dispună obligarea de a
demola/reconstrui construcţia.

Temeiul juridic al acțiunii prin care se solicită
îndeplinirea unei obligații de a demola/de a
reconstrui un imobil demolat nelegal este
răspunderea civilă delictuală - reglementată în Cartea
a V-a, titlul II, capitolul IV din din Codul Civil.

Solicitarea reclamantului de a demola/reconstrui este întemeiată, și va fi deci admisă de instanță,
în situația în care acesta face dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor patru condiții:
a. Existența unui prejudiciu
 Prejudiciul este consecința negativă suferită de o persoană ca urmare a faptei ilicite – fapta
interzisă de lege – săvârșite de o altă persoanăii. Un exemplu de faptă ilicită este demolarea
unei clădiri fără a fi emisă în prealabil autorizație de desfiinţare.
 Prejudiciul:
o este evaluabil în bani (prejudiciul patrimonial) sau
o nu este evalabil în bani (prejudiciul nepatrimonial sau moral);
Spre exemplu, un prejudiciu material suferit de reclamant poate fi afectarea construcţiei sale prin
construirea în vecinătate a unei clădiri fără autorizaţie de construire, iar prejudiciul moral poate fi
unul estetic;

46

 Prejudiciul se repară doar dacă este cert, adică dacă existența şi întinderea sa sunt sigure;
 Prejudiciul se repară în totalitate, în natură (e.g. prin demolarea imobilului construit fără
autorizaţie) sau prin echivalent – prin oferirea unei sume de bani.
b. Existența unei fapte ilicite
 Fapta ilicită este acțiunea sau inacțiunea prin care, încălcându-se normele legale, sunt cauzate
prejudicii dreptului sau interesului ce aparține unei persoaneiii (reclamantului);
 Cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei care a produs prejudiciul sunt: legitima apărare
(art. 1360 Cod civil), starea de necesitate (art. 1361 Cod civil), indeplinirea unei activități
impuse ori permise de lege sau ordinul superiorului (art.1364 Cod civil), divulgarea secretului
comercial impusă de anumite împrejurări (art. 1363 Cod civil), exercitarea normală a unui
drept subiectiv (art. 1353 Cod civil), consimțământul victimei (art. 1355 cod civil).
c. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu
 Trebuie să existe o legătură de la cauză la efect între fapta ilicită săvârșită de persoana de la
care se solicită repararea prejudiciului și prejudiciul suferit de reclamant.
d. Vinovăția
 Vinovăția este acel element al răspunderii civile delictuale care vizează atitudinea autorului
față de fapta sa ori față de urmările acestei fapte, la momentul la care a săvârșit-o. Vinovăția
este prefigurarea de către autor a scopului, precum şi mijloacele și posibilitățile de atingere a
acestuia şi care factor depinde de gradul de dezvoltare a puterii de cunoștere umană în
general, precum şi de nivelul de cunoaștere propriu persoanei care săvârșește faptaiv.
 Cauzele care înlătură vinovăția sunt:
- fapta imputabilă exclusiv persoanei prejudiciate;
- fapta imputabilă exclusiv unui terț pentru care persoana care a săvârșit fapta nu este
ținută să răspundă;
- cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi
fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs (art. 1351 alin. 3 Cod Civil);
- forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil (art.
1351 alin. 2 Cod Civil).
Acțiunea întemeiată pe răspunderea delictuală a privatului sau a administrației publice trebuie
formulată în termen de trei ani de la data anulării definitive de către instanță a actului
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administrativ. În știința dreptului termenul înăuntrul căruia se poate solicita repararea pagubei, și
deci depune acțiunea privind obligația de a a face, poartă numele de termen de prescripție.
Competența materială pentru judecarea acțiunii privind obligația de a face aparține judecătoriei sau
tribunalului, în funcție de caracterul patrimonial sau nepatrimonial al dreptului sau interesului ce
se valorifică prin acțiune:
- dacă dreptul sau intersul persoanei care solicită repararea pagubei este neevaluabil în bani
(nepatrimonial), atunci competența de a judeca acțiunea aparține judecătoriei;
- dacă dreptul sau interesul persoanei care solicită repararea pagubei este evaluabil în bani
(patrimonial), atunci competența de a judeca acțiunea revine judecătoriei, dacă valoarea este de
până la 200.00 de lei inclusiv, sau tribunalului, dacă valoarea este de peste 200.000 de lei.
Competența teritorială pentru judecarea acestui tip de acțiune se stabilește astfel:
a. În cazul anulării actului administrativ, instanța competentă este instanța în circumscripția
căreia
(1) își are sediul/domiciliul emitentului actului administrativ anulat;
(2) își are domiciliul/sediul reclamantul sau
(3) s-a săvârșit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul.
b. În cazul construirii unei clădiri fără autorizaţie sau în baza unei autorizaţii expirate sau
fără respectărea autorizaţiei, competența instanței se stabilește în funcție de:
(1) locul unde își are domiciliul/sediul pârâtul sau
(2) locul unde s-a săvârșit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul.
Reclamantul este cel care alege din punct de vedere teritorial instanța la care dorește să
înregistreze cererea de chemare în judecată, însă odată aleasă această instanță, nu mai poate
solicita schimbarea instanței pe parcursul procesului.
Cererea de chemare în judecată se taxeză în funcție de natura dreptului sau interesului
reclamantului. În cazul în care dreptul reclamantului este neevaluabil în bani, cererea se taxează
cu 20 de lei (Articolul 27 din OUG nr. 80/2013). În cazul în care dreptul reclamantului este
evaluabil în bani, acțiunea se timbrează la valoare (Articolul 3 din OUG nr. 80/2013).
3. Ordonanța președințială
Ordonanța președințială este acțiunea civilă la care se recurge pentru a se lua o măsură
temporară în cazuri urgente, pentru
- păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere;
- prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara;
- înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

48

Ordonanța președințială este reglementată la art. 996 – 1001 din Codul de procedură civilă.
Condiţiile de admisibilitate a cererii de
ordonanţă
preşedinţială
sunt
următoarele:
a. urgenţa măsurii solicitate
- urgența este apreciată de instanţă
în raport cu situaţia existentă în
momentul judecării cererii;

La acest tip de acțiune cu caracter urgent se poate
recurge în situația în care
- se construiește/desființează/defrișează fără
autorizaţie sau
- se construiește/desființează/defrișează în baza
unei autorizaţii expirate sau
- se construiește/desființează/defrișează fără
respectărea prevederilor autorizaţiei.

b. Nesoluţionarea
(neprejudecarea) fondului
cauzei
- Instanța nu va judeca fondul dreptului reclamnatului, ci va realiza doar o analiză sumară, va
verifica dacă există aparență de drept în legătură cu temeinicia solicitării reclamnatului;
c. Măsura ce se solicită a se lua de către instanță are caracter temporar
- Măsura dispusă prin ordonanța președințială are caracter vremelnic, nerealizându-se o
judecată definitivă a drepturilor părților din proces;
- de regulă, măsurile dispuse pe calea ordonanţei preşedinţiale sunt limitate în timp, până la o
dată solicitată de reclamant sau până soluţionarea pe fond a litigiului.
Instanța competentă să judece cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale se stabilește
după regulile judecării în fond, respectiv după cele prevăzute de Codul de procedură civilă:
- Instanța de la domiciliul/sediul pârâtului;
- Instanța de la locul desfășurării lucrărlor.
Cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială, când sunt neevaluabile în bani, se taxează
cu 20 lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani,
aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei, dacă
valoarea ei depăşeşte 2.000 lei (Articolul 6 alin. 4 din OUG nr. 80/2013).
4. Plângerea penală
Plângerea penală este încunoștințarea făcută de o persoană fizică sau juridică, referitoare la o
vătămare ce i s-a cauzat prin infracțiune (Articolul 289 alin. 1 Cod procedură penală).
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Plângerea penală se formulează în cazul în care faptele săvârșite sunt infracțiuni. Pentru materia
ce face obiectul prezentului Ghid, infracțiunile relevante sunt, fără a se limita la: distrugerea
(Articolul 253 Cod penal), abuzul în serviciu (Articolul 297 Cod penal), falsul în înscrisuri (Articolul
320 – 323 Cod penal).
Plângerea penală se depune la secția de poliție sau la parchet în circumscripția căruia se află:
a) locul săvârşirii infracţiunii;
b) locul în care a fost prins suspectul sau inculpatul;
c) locuinţa suspectului sau inculpatului persoană fizică ori, după caz, sediul inculpatului
persoană juridică, la momentul la care a săvârşit fapta;
d) locuinţa sau, după caz, sediul persoanei vătămate.
Spre deosebire de materia contenciosului administrativ şi materia civilului, în cazul în care se
depune plângere la un organ necompetent, acesta din urmă este obligat să o trimită celui
competent.
Pentru formularea unei plângeri penale nu este necesară plata unei taxe de timbru.

III. Etapele unui proces
În prezenta secțiune vom parcurge etapele categoriilor de procese cu care se pot confrunta
persoanele ce doresc să inițieze acțiuni în justiție în domeniile urbanismului, construcţiilor,
protejării patrimoniului și protecției mediului.
Etapele parcurse sunt diferite pentru fiecare tip de proces – contencios administrativ, civil sau
penal. Cu toate acestea, cu excepția etapei procedurii prelabile – specifice contenciosului
administrativ – procesul civil şi cel de contencios administrativ străbat etape identice, regurile de
procedură din contencios administrativ completându-se cu cele din Codul de procedură civilă.
1. Etapele procesului în materia contenciosului administrativ
Procesele în materia contenciosului administrative şi în materie civilă parcurg, în mod obişnuit dar nu obligatoriu, două faze:
- judecata;
- executarea silită.
Faza judecăţii cuprinde:
- judecata în primă instanţă;
- judecata în căile de atac.
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Indiferent că este în primă instanţă sau în căile de atac, în principiu, judecata parcurge trei etape:
- cercetarea procesului;
- dezbaterea procesului în fond;
- deliberarea și pronunțarea hotărârii.
Faza executării silite există în cazul în care hotărârea judecătorească poate fi pusă în executare,
însă persoana obligată nu o execută. În acestă din urmă situație, persoana interesată poate apela
la serviciile unui executor judecătoresc. Faza executării silite poate să lipsească în situația în care
persoana obligată își execută de bunăvoie obligația.
În cele de mai jos vom detalia etapele comune parcurse în faza judecății în materie civilă și
administrativă, precum şi etapa procedurii prealabile, specifice contenciosului administrativ.
1.2 Procedura prealabilă - plângerea prealabilă
Procedura administrativă a fost concepută în dreptul administrativ ca o cale ce poate oferi
persoanei vătămate posibilitatea de a obține rezolvarea diferendului prin recunoașterea dreptului
sau a interesului legitim vătămat mai
rapid, fără mijlocirea instanței, iar nu Termenele în care se poate formula plâgerea
ca un obstacol în exercitarea dreptului prealabilă sunt reglementate distinct, în funcție de
de acces liber la justiție.
persoana care formulează plângerea sau de ceea ce
se solicită prin aceasta:
Legea nr. 554/2004 instituie o  persoana care solicită revocarea unui act
procedură administrativă obligatorie,
administrativ individual care îi este adresat
prealabilă sesizării instanței, exercitată
trebuie să se adreseze autorității publice
sub forma recurslui grațios sau
emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă
ierarhic, care consta în aceea că înainte
aceasta există, în termen de 30 de zile de la data
de a se adresa instanței de contencios
comunicării actului administrativ;
administrativ competente, persoana  persoana care solicită revocarea unui act
care se consideră vătămată într-un
administrativ cu caracter individual, adresat altui
drept al său sau într-un interes legitim
subiect de drept, trebuie să introducă plângerea
printr-un act administrativ trebuie să
prealabilă din momentul în care a luat
solicite autorității publice emitete sau
cunoștință, pe orice cale, de existența acestuia,
autoritășii ierarhic superioare, dacă
în termen de 6 luni de la momentul luării la
aceasta există, revocarea, în tot sau în
cunoștință;
parte, a acestuiav.
 în cazul actului administrativ normativ,
plângerea prealabilă poate fi introdusă oricând.
Conform art. 7 din Legea 554/2004,
prin plângere prealabilă se înțelege
solicitarea formulată autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta
există, de revocarea, în tot sau în parte, a actului administrativ.
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Lipsa formulării plângerii prealabile se sancționează cu respingerea ca inadmisibilă a cererii de
chemare în judecată.
Lipsa parcurgerii procedurii prealabile, anume lipsa formulării plângerii prealabile, poate fi
invocată doar de către pârât, prin întâmpinare.
1.2 Cererea de chemare în judecată
Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act
administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a
primit niciun răspuns în termenul de 30 de zile, poate sesiza instanţa de contencios administrativ
competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi,
eventual, reparaţii pentru daune morale (Articolul 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004).
Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care
invocă apărarea unui interes legitim public numai în subsidiar, în măsura în care vătămarea
interesului legitim public decurge logic din încălcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim
privat.
Precizăm că în NOTA BENE
categoria acestor Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual şi
persoane fizice sau repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la:
juridice de drept
 data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă
privat nu intră și
 data comunicării refuzului nejustificat de soluționare a cererii
 data expirării termenului de soluționare a plângerii prealabile
organizațiile
 data expirării termenului legal de soluționare a unei cereri
neguvernamentale,
ce au ca scop
Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea
protejarea
mediului
și/sau poate fi introdusă şi peste termenele prevăzute mai sus, dar nu mai târziu
de un an de la data comunicării actului, data luării la cunoştinţă, după caz.
protejarea
patrimoniului
construit. Acestea
din urmă sunt, în accepțiunea Legii nr. 554/2004, organisme sociale interesate care s-au creat în
scopul de a proteja un interes legitim public, nefiind nevoite să facă dovada vătămării unui
interes legitim privat.
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Informațiile pe care trebuie să le cuprindă cererea de chemare în judecată sunt reglementate de
dispoziţiile Codului de procedură civilă, la art. 194 – 199.
Cererea de chemare în judecată va cuprinde:
a) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea
şi sediul lor.
În cazul formulării unei cereri prin care se solicită anularea sau supendarea executării unui act
administrative, pe lângă autoritatea emitentă, reclamnatul trebuie să cheme în judecată și pe
beneficiarul actului.
De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de
înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau
de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale
pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în
măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este
cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi, precum
numărul de telefon, numărul de fax ort altele asemenea. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate,
va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind
procesul;
b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării
prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. De asemenea, cererea va cuprinde,
dacă este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi,
precum numărul de telefon, numărul de fax ort altele asemenea ale celui care reprezintă partea în
NOTA BENE
Când cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau în copie
legalizată.
Avocatul şi consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, în original.
Reprezentantul legal va alătura o copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii sale.
Reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din
registrul public în care este menţionată împuternicirea lor.
Organul de conducere sau, după caz, reprezentantul desemnat al unei asociaţii, societăţi
ori altei entităţi fără personalitate juridică, înfiinţată potrivit legii, va anexa, în copie
legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de reprezentare în justiţie.

proces. Dovada calităţii de reprezentant se va alătura cererii.
c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în
bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea
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înscrisurilor corespunzătoare. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul,
strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este
înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz.
La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului
înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este
situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un
certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;
d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;
e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin
înscrisuri, la fiecare exemplar al cererii se vor alătura copii de pe înscrisurile de care partea
înţelege a se folosi în proces. Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.
Se vor putea depune în copie numai părţile din înscris referitoare la proces, urmând ca instanţa
să ordone, dacă va fi nevoie, înfăţişarea înscrisului în întregime. Când înscrisurile sunt redactate
într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de
un traducător autorizat. În cazul în care nu există un traducător autorizat pentru limba în care
sunt redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere
cunoscătoare ale respectivei limbi, în condiţiile legii speciale.
Cererea de chemare în judecată se va face în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru
comunicare, în afară de cazurile în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în
mai multe calităţi juridice, când se va face într-un singur exemplar. În toate cazurile este necesar
şi un exemplar pentru instanţă. Astfel, cererea de chemare în judecată se formulează în
exemplare suficiente pentru a fi comunicată către toți pârîții și un exemplar în plus pentru
instanță.
Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin
interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană
fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va
fi ataşat cererii de chemare în judecată.
Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, De
asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au
fost indicate în acest scop de părţi, precum numărul de telefon, numărul de fax ort altele
asemenea ale martorului propus.
f) semnătura.
Nulitatea cererii
Cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele şi prenumele sau, după caz, denumirea
oricăreia dintre părţi, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau a
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reprezentantului acesteia este nulă. Dacă aceste informații lipsesc din cuprinsul cerereii de
chemare în judecată, ele pot fi complinite la solicitarea instanței, în perioada de regularizare.
Cu toate acestea, lipsa semnăturii se poate acoperi în tot cursul judecăţii în faţa primei instanţe.
Dacă se invocă lipsa de semnătură, reclamantul care lipseşte la acel termen va trebui să semneze
cererea cel mai târziu la primul termen următor, fiind înştiinţat în acest sens prin citaţie. În cazul
în care reclamantul este prezent în instanţă, acesta va semna chiar în şedinţa în care a fost
invocată nulitatea. Orice altă neregularitate în legătură cu semnarea cererii de chemare în judecată
va fi îndreptată de reclamant în condiţiile prevăzute mai sus.
Timbrarea cererii
În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii.
Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în
condiţiile legii.
Cumulul de cereri
Prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, reclamantul poate formula mai multe capete
principale de cerere împotriva aceleiaşi persoane.
În cazul în care mai multe capete principale de cerere întemeiate pe un titlu comun ori având
aceeaşi cauză sau chiar cauze diferite, dar aflate în strânsă legătură, au fost deduse judecăţii
printr-o unică cerere de chemare în judecată, instanţa competentă să le soluţioneze se determină
ţinându-se seama de acea pretenţie care atrage competenţa unei instanţe de grad mai înalt.
Înregistrarea cererii
Cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poştă, curier,
fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori prin înscris în formă electronică, se
înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de intrare.
După înregistrare, cererea şi înscrisurile care o însoţesc, la care sunt ataşate, când este cazul,
dovezile privind modul în care acestea au fost transmise către instanţă, se predau preşedintelui
instanţei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de îndată măsuri în vederea stabilirii în
mod aleatoriu a completului de judecată, potrivit legii.
1.3 Etapa scrisă
1.3.1

Regularizarea cererii de chemare în judecată
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Acestă etapă presupune verificarea de către instanță a regularității cererii de chemare în judecată
şi îndreptarea neregulilor existente.
Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în
judecată îndeplineşte cerinţele privind cuprinsula cererii, numărul de exemplare şi timbrarea.
Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu
menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă
completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii.
Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul de 10
zile, prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii.
Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare,
solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării.
Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii.
Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea
reclamantului, de către un alt complet al instanţei respective, desemnat prin repartizare aleatorie,
care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă
neregularităţile au fost înlăturate în termenul de 10 zile acordat. În caz de admitere, cauza se
retrimite completului iniţial învestit.
1.3.2

Formularea întâmpinării și a răspunsului la întâmpinare

Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea
de chemare în judecată, dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în
vedere că are obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea prevăzută de lege, care va fi
indicată expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată.
Scopul şi cuprinsul întâmpinării
Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt şi în drept, faţă de cererea
de chemare în judecată.
Întâmpinarea va cuprinde:
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru
persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul
de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul
persoanelor juridice şi contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menţionat în cererea de chemare
în judecată. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau alte
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coordonate, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea ale pârâtului.Dacă
pârâtul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă
toate comunicările privind procesul;
b) excepţiile procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea reclamantului;
c) răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii;
d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere;
e) semnătura.
Când sunt mai mulţi pârâţi, aceştia pot răspunde împreună, toţi sau numai o parte din ei, printr-o
singură întâmpinare.
Întâmpinarea este obligatorie, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel.
Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de
a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afără celor de ordine publică, dacă legea nu
prevede altfel.
Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la
întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la
întâmpinare de la dosarul cauzei.
1.3.3

Fixarea primului termen de judecată

În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin
rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei,
dispunând citarea părţilor.
În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în termenul de 10 zile sau, după caz, reclamantul
nu a comunicat răspuns la întâmpinare în termenul de 10 zile la data expirării termenului
corespunzător, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult
60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor.
În procesele urgente, termenele de 25 şi respectiv 10 zile pot fi reduse de judecător în funcţie de
circumstanţele cauzei. Precum am arătat şi îm secțiunea 1.2, cererea de suspendare a executarii
unui act administrativ este o acțiune ce se judecă de urgență.
În cazul în care pârâtul domiciliază în străinătate, judecătorul va fixa un termen mai îndelungat,
rezonabil, în raport cu împrejurările cauzei.
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1.3.4

Măsuri pentru pregătire judecății

Judecătorul, sub rezerva dezbaterii la primul termen de judecată, dacă s-a solicitat prin cererea de
chemare în judecată, va putea dispune citarea pârâtului la interogatoriu, alte măsuri pentru
administrarea probelor, precum şi orice alte măsuri necesare pentru desfăşurarea procesului
potrivit legii.
În condiţiile legii, se vor putea încuviinţa, prin încheiere executorie, măsuri asigurătorii, precum
şi măsuri pentru asigurarea probelor.
1.3.5

Modificarea cererii de chemare în judecată

Reclamantul poate să-şi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii,
numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanţa dispune
amânarea pricinii şi comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării,
care, sub sancţiunea decăderii, va fi depusă cu cel puţin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând
a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei.
Cu toate acestea, nu se va da termen, ci se vor trece în încheierea de şedinţă declaraţiile verbale
făcute în instanţă când:
1. se îndreaptă greşelile materiale din cuprinsul cererii;
2. reclamantul măreşte sau micşorează cuantumul obiectului cererii;
3. se solicită contravaloarea obiectului cererii, pierdut sau pierit în cursul procesului;
4. se înlocuieşte o cerere în constatare printr-o cerere în realizarea dreptului sau invers, atunci
când cererea în constatare este admisibilă.
Modificarea cererii de chemare în judecată peste primul termen la care reclamantul este legal citat
poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor părţilor.
1.4 Cercetarea procesului
Această etapă a procesului este prima din faza de judecată ce se realizează la instanța de judecată.
Cercetarea procesului se desfasoara până la data de 31.12.2015 în ședință de judecată publică, iar
începând cu data de 01.01.2016 se va desfășura în camera de consiliu, în prezența părților,
avocaților, interpreților, martorilor, însă fără accesul publicului.
În cadrul acestei etape se îndeplinesc, în condiţiile legii, actele de procedură, se rezolvă excepţiile
procesuale şi se administrează probele.
1.4.1 Excepțiile procesuale
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Înainte de a trece la judecarea fondului litigiului, instanța se va pronunța asupra excepțiilor
procesuale.
Excepţia procesuală este mijlocul prin care, în condiţiile legii, partea interesată, procurorul sau
instanţa invocă, fără să pună în discuţie fondul dreptului, neregularităţi procedurale privitoare la
compunerea completului sau constituirea instanţei, competenţa instanţei ori la procedura de
judecată sau lipsuri referitoare la dreptul la acţiune urmărind, după caz, declinarea competenţei,
amânarea judecăţii, refacerea unor acte ori anularea, respingerea sau perimarea cererii.
Excepţii absolute şi relative
Excepţiile absolute sunt cele prin care se invocă încălcarea unor norme de ordine publică.
Excepţiile absolute pot fi invocate de parte sau de instanţă în orice stare a procesului, dacă prin
lege nu se prevede altfel. Ele pot fi ridicate înaintea instanţei de recurs numai dacă, pentru
soluţionare, nu este necesară administrarea altor dovezi în afără înscrisurilor noi.
Excepţiile relative sunt cele prin care se invocă încălcarea unor norme care ocrotesc cu precădere
interesele părţilor.
Excepţiile relative pot fi invocate de partea care justifică un interes, cel mai târziu la primul
termen de judecată după săvârşirea neregularităţii procedurale, în etapa cercetării procesului şi
înainte de a se pune concluzii în fond.
Cu toate acestea, părţile sunt obligate să invoce toate mijloacele de apărare şi toate excepţiile
procesuale de îndată ce le sunt cunoscute. În caz contrar, ele vor răspunde pentru pagubele
pricinuite părţii adverse.
Procedura de soluţionare
Instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond
care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a
cauzei.
În cazul în care s-au invocat simultan mai multe excepţii, instanţa va determina ordinea de
soluţionare în funcţie de efectele pe care acestea le produc.
Dacă instanţa nu se poate pronunţa de îndată asupra excepţiei invocate, va amâna judecata şi va
stabili un termen scurt în vederea soluţionării excepţiei.
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Excepţiile vor putea fi unite cu administrarea probelor, respectiv cu fondul cauzei numai dacă
pentru judecarea lor este necesar să se administreze aceleaşi dovezi ca şi pentru finalizarea etapei
cercetării procesului sau, după caz, pentru soluţionarea fondului.
Încheierea prin care s-a respins excepţia, precum şi cea prin care, după admiterea excepţiei,
instanţa a rămas în continuare învestită pot fi atacate numai odată cu fondul, dacă legea nu
dispune altfel.
1.4.2 Probele
După judecarea excepțiilor procesuale, instanța va proceda încuviințarea şi administrarea
probelor propuse de părți pe care le consideră pertinente şi utile pentru soluționarea procesului.
Cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume
prevăzute de lege.
Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin înscrisuri, martori, prezumţii,
mărturisirea uneia dintre părţi, făcută din proprie iniţiativă sau obţinută la interogatoriu, prin
expertiză, prin mijloacele materiale de probă, prin cercetarea la faţa locului sau prin orice alte
mijloace prevăzute de lege.
Probele vor fi administrate înainte de începerea dezbaterilor asupra fondului, dacă legea nu
prevede altfel.
1.4.3 Dezbaterea în fond a procesului
Dezbaterile procesului poartă asupra împrejurărilor de fapt şi temeiurilor de drept, invocate de
părţi în cererile lor sau, după caz, ridicate de către instanţă din oficiu.
Chestiunile prealabile dezbaterilor în fond
Înainte de a se trece la dezbaterea fondului cauzei, instanţa, din oficiu sau la solicitarea părţilor,
pune în discuţia acestora cererile, excepţiile procesuale şi apărările care nu au fost soluţionate în
cursul cercetării procesului, precum şi cele care, potrivit legii, pot fi invocate în orice stare a
procesului.
Completarea sau refacerea unor probe
Instanţa poate proceda la completarea ori refacerea unor probe, în cazul în care, din dezbateri,
rezultă necesitatea acestei măsuri.
Deschiderea dezbaterilor în fond
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Dacă părţile declară că nu mai au cereri de formulat şi nu mai sunt alte incidente de soluţionat,
preşedintele deschide dezbaterile asupra fondului cauzei, dând cuvântul părţilor, pentru ca
fiecare să îşi susţină cererile şi apărările formulate în proces. Preşedintele dă cuvântul mai întâi
reclamantului, apoi pârâtului, precum şi celorlalte părţi din proces, în funcţie de poziţia lor
procesuală. Reprezentantul Ministerului Public va vorbi cel din urmă, în afară de cazul când a
pornit acţiunea. Altor persoane sau organe care participă la proces li se va da cuvântul în limita
drepturilor pe care le au în proces.
Când consideră că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei,
preşedintele închide dezbaterile.
1.4.4

Deliberarea și pronunțarea hotărârii

După închiderea dezbaterilor, completul de judecată deliberează în secret asupra hotărârii ce
urmează să pronunţe.
După ce a fost luată hotărârea, se va întocmi de îndată o minută care va cuprinde soluţia şi în care
se va arăta, când este cazul, opinia separată a judecătorilor aflaţi în minoritate.
Minuta, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, se va semna pe fiecare pagină de către judecători şi,
după caz, de magistratul-asistent, după care se va consemna într-un registru special, ţinut la grefa
instanţei. Acest registru poate fi ţinut şi în format electronic. Data hotărârii este aceea la care
minuta este pronunţată potrivit legii.
Hotărârea se va comunica din oficiu părţilor, în copie. Comunicarea se va face de îndată ce
hotărârea a fost redactată şi semnată în condiţiile legii.

Noţiuni
Autoritatea de lucru judecat = nimeni nu poate
fi chemat în judecată de două ori în aceeaşi
calitate, în temeiul aceleiaşi cauze şi pentru
acelaşi obiect.

Hotărârea
judecătorească
ce
soluţionează, în tot sau în parte, fondul
procesului sau statuează asupra unei
excepţii procesuale ori asupra oricărui alt
incident are, de la pronunţare, autoritate de
lucru judecat cu privire la chestiunea
tranşată.
Hotărârea judecătorească este obligatorie
şi produce efecte numai între părţi şi
succesorii acestora.

Hotărârea este opozabilă oricărei terţe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face, în
condiţiile legii, dovada contrară.
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Hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă sau prin care aceasta se
dezînvesteşte fără a soluţiona cauza se numeşte sentinţă.
Hotărârea prin care judecătoria soluţionează căile de atac împotriva hotărârilor autorităţilor
administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în
cazurile prevăzute de lege, se numeşte sentinţă.
Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra apelului, recursului şi recursului în interesul legii,
precum şi hotărârea pronunţată ca urmare a anulării în apel a hotărârii primei instanţe şi reţinerii
cauzei spre judecare ori ca urmare a rejudecării cauzei în fond după casarea cu reţinere în recurs
se numesc decizie.
Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra contestaţiei în anulare sau asupra revizuirii se
numeşte, după caz, sentinţă sau decizie.
Toate celelalte hotărâri date de instanţă se numesc încheieri, dacă legea nu prevede altfel.

1.4.5

Căile de atac

Calea ordinară de atac este apelul, iar căile extraordinare de atac sunt recursul, contestaţia în
anulare şi revizuirea.
Hotărârea judecătorească pronunțată în contencios administrativ este supusă doar recursului, în
termen de 15 zile de la data comunicării pentru acțiunile în anulare şi în termen de 5 zile pentru
acțiunile în suspendare.
În situația în care acțiunea este
Împotriva sentinței pronunțate se pot formula numai formulate în temeiul art. 15 din
căile de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele Legea nr. 554/2004, anume atunci
stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din când cererea de suspendare a
executării actului este solicitată
dispoziţivul hotărârii.
odată cu formularea cererii de
Căile de atac pot fi exercitate numai de părţile aflate în anularea actului, termenul de
proces care justifică un interes, în afară de cazul în care, recurs este de 5 zile pentru capătul
potrivit legii, acest drept îl au şi alte organe sau de suspendare şi 15 zile pentru
capătul de anulare.
persoane.
2. Etapele procesulul în materie civilă – răspunderea civilă delictuală
Etapele procesului în materia răspunderii civile delictuale sunt identice cu cele din materia
contenciosului administrativ, cu excepția
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lipsei procedurii prealabile, ce nu este obligatorie în materie civilă şi
faptului că hotărârea poate fi atacă cu apel sau cu recurs, în termen de 30 de zile de la data
comunicării sentinței.

3. Etapele procesul în materie civilă – ordonanța președințială
Etapele procesului în materia ordonanței președințiale sunt asemănătoare cu cele din materia
răspunderii civile delictuale, cu precizarea că această procedură este una specială şi urgentă, astfel
încât teremenele procedurale sunt mai scurte.
În vederea judecării cererii, părţile vor fi citate conform normelor privind citarea în procesele
urgente, iar pârâtului i se va comunica o copie de pe cerere şi de pe actele care o însoţesc.
Întâmpinarea nu este obligatorie.
Ordonanţa va putea fi dată şi fără citarea părţilor. În caz de urgenţă deosebită, ordonanţa va
putea fi dată chiar în aceeaşi zi, instanţa pronunţându-se asupra măsurii solicitate pe baza cererii
şi actelor depuse, fără concluziile părţilor.
Judecata se face de urgenţă şi cu precădere, nefiind admisibile probe a căror administrare
necesită un timp îndelungat. Dispoziţiile privind cercetarea procesului nu sunt aplicabile.
Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonanţei se face în cel mult
48 de ore de la pronunţare.
Calea de atac
Dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, ordonanţa este supusă numai apelului în termen de 5
zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea
lor.
Instanţa de apel poate suspenda executarea până la judecarea apelului, dar numai cu plata unei
cauţiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.
Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor.
Împotriva executării ordonanţei preşedinţiale se poate face contestaţie la executare.
La solicitarea reclamantului, până la închiderea dezbaterilor la prima instanţă, cererea de
ordonanţă preşedinţială va putea fi transformată într-o cerere de drept comun, situaţie în care
pârâtul va fi încunoştinţat şi citat în mod expres cu această menţiune.

63

Autoritatea de lucru judecat
Ordonanţa preşedinţială are autoritate de lucru judecat faţă de o altă cerere de ordonanţă
preşedinţială, numai dacă nu s-au modificat împrejurările de fapt care au justificat-o.
Ordonanţa preşedinţială nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii privind fondul dreptului.
Hotărârea dată asupra fondului dreptului are autoritate de lucru judecat asupra unei cereri
ulterioare de ordonanţă preşedinţială.
4. Etapele procesului în materie penală
Procesul penal are patru faze:
1. urmărirea penală (care se desfăşoară cu privire la faptă imediat după sesizare, şi apoi cu
privire la persoana);
2. camera preliminară;
3. judecata (în primă instanţă şi, eventual, în calea de atac a apelului) şi
4. executarea hotărârii judecătoreşti definitive.
4.1. Urmărirea penală
Urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor,
la identificarea persoanelor care au săvârşit o infracţiune şi la stabilirea răspunderii penale a
acestora, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată.
Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică.
4.1.1 Sesizarea organelor de urmărire penală - formularea plângerii penale
Plângerea penală trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi
domiciliul
petiţionarului
ori, NOTA BENE
pentru
persoane Plângerea se poate face personal sau prin mandatar. Mandatul trebuie să
juridice, denumirea, fie special, iar procura rămâne ataşată plângerii.
sediul, codul unic de Dacă este făcută în scris, plângerea trebuie semnată de persoana
înregistrare, codul vătămată sau de mandatar.
de
identificare
fiscală, numărul de
înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul
bancar, indicarea reprezentantului legal ori convenţional, descrierea faptei care formează obiectul
plângerii, precum şi indicarea făptuitorului şi a mijloacelor de probă, dacă sunt cunoscute.
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Plângerea în formă electronică îndeplineşte condiţiile de formă numai dacă este certificată prin
semnătură electronică, în conformitate cu prevederile legale.
Plângerea formulată oral se consemnează într-un proces-verbal de către organul care o primeşte.
Plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul major
pentru părinţi. Persoana vătămată poate să declare că nu îşi însuşeşte plângerea.
Pentru persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu, plângerea se face de reprezentantul său legal.
Persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face plângere cu încuviinţarea persoanelor
prevăzute de legea civilă. În cazul în care făptuitorul este persoana care reprezintă legal sau
încuviinţează actele persoanei vătămate, sesizarea organelor de urmărire penală se face din oficiu.
Plângerea greşit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată se trimite, pe
cale administrativă, organului judiciar competent.
În cazul în care plângerea este întocmită de către o persoană care locuieşte pe teritoriul
României, cetăţean român, străin sau persoană fără cetăţenie, şi prin aceasta se sesizează
săvârşirea unei infracţiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul
judiciar este obligat să primească plângerea şi să o transmită organului competent din ţara pe
teritoriul căreia a fost comisă infracţiunea. Regulile privind cooperarea judiciară în materie penală
se aplică în mod corespunzător.
4.1.2 Începerea urmăririi penale
Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi se constată că nu există vreunul
dintre cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale, organul de urmărire penală dispune
începerea urmăririi penale cu privire la faptă.
Cauzele care împiedică exercitarea acțiunii penale sunt cele prevăzute în art. 16 din Codul de
procedură penală:
a) fapta nu există;
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;
c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;
d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;
e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie
prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau
s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;
g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia
înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în
condiţiile legii;
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h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
i) există autoritate de lucru judecat;
j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.
De îndată ce urmărirea penală este terminată, organul de cercetare înaintează dosarul
procurorului, însoţit de un referat.
4.1.3 Rechizitoriul
Atunci când constată că au fost respectăte dispoziţiile legale care garantează aflarea adevărului, că
urmărirea penală este completă şi există probele necesare şi legal administrate, procurorul:
a) emite rechizitoriu prin care dispune trimiterea în judecată, dacă din materialul de urmărire
penală rezultă că fapta
există, că a fost săvârşită NOTA BENE
de inculpat şi că acesta Începerea urmăririi penale se dispune prin ordonanţă emisă de
procuror.
răspunde penal;
b) emite ordonanţă prin Rechizitoriul constituie actul de sesizare a instanţei de judecată.
care
clasează
sau
renunţă la urmărire,
potrivit dispoziţiilor legale.
Rechizitoriul însoţit de dosarul cauzei şi de un număr necesar de copii certificate ale
rechizitoriului, pentru a fi comunicate inculpaţilor, se trimit instanţei competente să judece cauza
în fond.
4.1.4 Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală
Dreptul de a face plângere
Orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin
acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime.
Plângerea se adresează procurorului care supraveghează activitatea organului de cercetare penală
şi se depune fie direct la acesta, fie la organul de cercetare penală.
Introducerea plângerii nu suspendă aducerea la îndeplinire a măsurii sau a actului care formează
obiectul plângerii.
Termenul de rezolvare
Procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire şi să
comunice de îndată persoanei care a făcut plângerea un exemplar al ordonanţei.
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Plângerea împotriva actelor procurorului
Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza
dispoziţiilor date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de
procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori de procurorul şef de secţie al
parchetului.
În cazul când măsurile şi actele sunt ale prim-procurorului, ale procurorului general al
parchetului de pe lângă curtea de apel, ale procurorului şef de secţie al parchetului ori au fost
luate sau efectuate pe baza dispoziţiilor date de către aceştia, plângerea se rezolvă de procurorul
ierarhic superior.
În cazul soluţiilor de clasare ori de renunţăre la urmărire, plângerea se face în termen de 20 de
zile de la comunicarea copiei actului prin care s-a dispus soluţia.
Ordonanţele prin care se soluţionează plângerile împotriva soluţiilor, actelor sau măsurilor nu
mai pot fi atacate cu plângere la procurorul ierarhic superior şi se comunică persoanei care a
făcut plângerea şi celorlalte persoane interesate.
Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată
Persoana a cărei plângere împotriva soluţiei de clasare sau renunţare la urmărirea penală, dispusă
prin ordonanţă sau rechizitoriu, a fost respinsă poate face plângere, în termen de 20 de zile de la
comunicare, la judecătorul de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii,
competenţa să judece cauza în primă instanţă.
Dacă plângerea nu a fost rezolvată în termen de 20 de zile de la comunicarea copiei actului prin
care s-a dispus soluţia, dreptul de a face plângere poate fi exercitat oricând după împlinirea
termenului de 20 de zile în care trebuia soluţionată plângerea, dar nu mai târziu de 20 de zile de
la data comunicării modului de rezolvare.
Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară
Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra plângerii prin încheiere motivată, în
camera de consiliu, fără participarea petentului, a procurorului şi a intimaţilor.
În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră
preliminară poate dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge plângerea, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată;
b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a
începe sau pentru a completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mişcare acţiunea
penală şi a completa urmărirea penală;
c) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu
se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
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În cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră
preliminară:
a) respinge plângerea ca tardivă sau inadmisibilă;
b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, exclude probele
nelegal administrate ori, după caz, sancţionează actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea
legii şi:
1. respinge plângerea ca nefondată;
2. admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a
completa urmărirea penală;
3. admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele
şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, când
probele legal administrate sunt suficiente, trimiţând dosarul spre repartizare aleatorie;
4. admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu
se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile de mai sus este definitivă, cu excepția lit. b)
pct. 3 de mai sus – în acest caz, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, procurorul şi
inculpatul pot face, motivat, contestaţie cu privire la modul de soluţionare a excepţiilor privind
legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale. Contestaţia nemotivată este
inadmisibilă.
Contestaţia se depune la judecătorul care a soluţionat plângerea şi se înaintează spre soluţionare
judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori, când instanţa sesizată
cu plângere este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completului competent potrivit legii, care se
pronunţă prin încheiere motivată, fără participarea procurorului şi a inculpatului, putând dispune
una dintre următoarele soluţii:
a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată şi menţine dispoziţia
de începere a judecăţii;
b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă plângerea, dacă excepţiile cu privire la
legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale au fost greşit soluţionate.
Probele care au fost excluse nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a cauzei.
4.2 Camera preliminară
Obiectul procedurii în camera preliminară
Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a
competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării
probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.
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Durata procedurii în camera preliminară
Durata procedurii în camera preliminară este de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei
la instanţă.
4.3 Judecata
4.3.1 Judecata în prima instanță
Judecata presupune soluţionarea propriu-zisă a cauzei.
Judecata cauzei se face în faţa instanţei constituite potrivit legii şi se desfăşoară în şedinţă, oral,
nemijlocit şi în contradictoriu.

Hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecată sau prin care aceasta se
dezînvesteşte fără a soluţiona cauza se numeşte sentinţă.
După pronunţare, o copie a minutei
hotărârii se comunică procurorului,
Noţiuni
Sentinţă = hotărârea prin care cauza este părţilor, persoanei vătămate şi, în cazul în
care inculpatul este arestat, administraţiei
soluţionată de prima instanţă de judecată sau locului de deţinere, în vederea exercitării
prin care aceasta se dezînvesteşte fără a căii de atac. În cazul în care inculpatul nu
înţelege limba română, o copie a minutei
soluţiona cauza
hotărârii se comunică într-o limbă pe care
o înţelege. După redactarea hotărârii, acestora li se comunică hotărârea în întregul său.
4.3.2 Judecata în apel
Sentinţele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel.
Încheierile pot fi atacate cu apel numai odată cu sentinţa, cu excepţia cazurilor când, potrivit
legii, pot fi atacate separat cu apel.
Apelul declarat împotriva sentinţei se socoteşte făcut şi împotriva încheierilor.
Pot face apel:
a) procurorul, referitor la latura penală şi latura civilă;
b) inculpatul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă;
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c) partea civilă, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă, şi partea responsabilă civilmente,
în ceea ce priveşte latura civilă, iar referitor la latura penală, în măsura în care soluţia din această
latură a influenţat soluţia în latura civilă;
d) persoana vătămată, în ceea ce priveşte latura penală;
e) martorul, expertul, interpretul şi avocatul, în ceea ce priveşte cheltuielile judiciare,
indemnizaţiile cuvenite acestora şi amenzile judiciare aplicate;
f) orice persoană fizică ori juridică ale cărei drepturi legitime au fost vătămate nemijlocit printr-o
măsură sau printr-un act al instanţei, în ceea ce priveşte dispoziţiile care au provocat asemenea
vătămare.
Termenul de declarare a apelului
Pentru procuror, persoana vătămată şi părţi, termenul de apel este de 10 zile, dacă legea nu
dispune altfel, şi curge de la comunicarea copiei minutei.
4.4 Executarea hotărârilor penale
Ultima fază a procesului penal presupune aducerea la îndeplinire a sancţiunilor penale stabilite în
mod definitiv prin hotărârea instanţei de judecată.
Calculul termenelor
Calculul termenelor în materia contenciosului administrativ, în materie civilă și în materie penală,
termene despre care am vorbit în prezentul capitol, se calculează după cum urmează:
La calcularea termenelor pe zile nu se socoteşte ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua
în care acesta se împlineşte. Spre exemplu, un termen de 10 zile care a început șă curgă la data de
2 octombrie 2014 se împlinește la data de 13 octombrie 2014. Așadar, pentru o întâmpinare
comunicată la data de 2 octombrie 2014, termenul de 10 zile pentru a depune răspuns la
întâmpinare se împlinește la data de
13 octombrie 2014, deci pe 13 Când ultima zi a unui termen cade într-o zi
octombrie este ultima zi când poate fi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile
depus (la registratura instanței, prin lucrătoare care urmează.
poștă sau curier) răspunsul la
întâmpinare
Termenele socotite pe luni sau pe ani expiră, după caz, la sfârşitul zilei corespunzătoare a ultimei
luni ori la sfârşitul zilei şi lunii corespunzătoare din ultimul an. Dacă această zi cade într-o lună
care nu are zi corespunzătoare, termenul expiră în ultima zi a acelei luni.
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Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la
oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de
comunicare este socotit a fi făcut în termen.

Capitolul
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Elemente speciale ale dreptului ONG-

4

[Document title]

urilor de a iniția procese
În prezentul capitol vom aborda tema calității procesuale active a organizațiilor
neguvernamentale în materia contenciosului administrativ, civilului și penalului.
Calitatea procesuală activă semnifică dreptul reclamantului de a iniția procese, ca urmare a
vătămării unui drept sau unui interes legitim al său.
În primul rând, vom arăta că organizațiile neguvernamentale ce au ca obiectiv protejarea
mediului au calitatea de a iniția procese în litigiile de mediu.
În al doilea rând, vom arăta că organizațiile neguvernamentale au, în domeniile prevăzute prin
actele lor de înființare, calitatea de a iniția procese în materia contenciosului administrativ,
materie civilă și în materie penală.

Scurt istoric
Tema accesului la justiție al ONG-urilor în domeniul protejării mediului este nouă pe plan
internaţional, ea fiind promovată abia în anul 1998 prin Convenţia de la Aarhus privind accesul
la informație, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiție în probleme de mediu.
Convenţia de la Aarhus din 25 iunie 1998, privind accesul la informație, participarea publicului la
luarea deciziei şi accesul la justiție în probleme de mediu este actul internațional care a pus bazele
participării organizațiilor neguvernamentale la decizia de mediu, prin faptul că le-a dat acestora
posibilitatea de a avea acces la informațiile de mediu, de a-și spune părerea în consultările publice
privitoare la orice decizie de mediu şi de a ataca în instanță decizii de mediu nelegale
Pe plan național, România a ratificat Convenţia în anul 2000 prin Legea 86/2000, însă dreptul
ONG-urilor de acces la justiție a fost conturat în legislația internă odată cu intrarea în vigoare a
noii legi a contenciosului administrativ, în anul 2004. Prin urmare, experiența ONG-urilor de
acces în justiție este una limitată, care abia recent a început să prindă contur.

72

A. Dreptul de a iniția procese în materia dreptului mediului
A1. Calitatea procesuală activă din perspectiva Convenției de la Aarhus
A1.1. Prevederile Convenţiei de la Aarhus au prioritate în fata prevederilor legislatiei
naţionale în situatia în care exista contradicţie
Articolul 148 alin. (2) al Constitutiei Romaniei da prioritate prevederilor dreptului european în
fata legislatiei naţionale, atunci cand exista contradicţie
(2) Ca urmare a aderarii, prevederile tratâtelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte
reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile
interne, cu respectărea prevederilor actului de aderare.
Convenţia de la Aarhus a fost ratificata de Uniunea Europeana prin Decizia 2005/370/EC a
Consiliului Uniunii Europene, prin urmare a devenit parte a dreptului european.
A1.2. Convenţia de la Aarhus confera calitate procesuală şi interes organizatiilor
neguvernamentale de mediu în litigiile de mediu
Articolul 9 pct. 2 din Convenţia de la Aarhus prevede în mod expres calitatea procesuală activa şi
interesul organizatiilor neguvernamentale de mediu definite de articolul 2 pct. 5 al Convenţiei.
Interesul suficient sau afectarea unui drept va fi determinată 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
cerinţele 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 cerinţele legii naţionale vor fi considerate ca având un interes.
A1.4. Practica judiciară. Convenţia de la Aarhus confera calitate procesuală şi interes
organizatiilor neguvernamentale de mediu în litigii de mediu
Sentinţa civilă nr. 4828/28.11.20121, pronuntata de Tribunalului Bucureşti în dosarul
30021/3/2011
Rezulta deci ca, de principiu, dreptul organizatiilor neguvernamentale care promoveaza protecţia
mediului de a introduce actiuni în justitie pe probleme de mediu, fără dovedirea unui interes particular
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deriva direct din Convenţie, ca aceasta are aplicabilitate directa în dreptul intern, ca dreptul este prevăzut
foarte clar şi nu este conditionat de vreo actiune ulterioara a statelor şi ca dispoziţiile convenţionale au
prioritate faţă de orice dispoziţie contrara din dreptul intern, inclusiv deci faţă de eventuale dispoziţii ale
Curţii Constitutionale.
A2. Calitatea procesuală din perspectiva OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului
A2.1. OUG nr. 195/2005 confera calitate procesuală şi interes organizatiilor
neguvernamentale de protecţia mediului în litigii de protecţia mediului
Articolul 20 alin. (6) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului prevede calitatea procesuală
activa a organizatiilor neguvernamentale de protecţia mediului în litigii de protecţia mediului
Art. 20. (6) Organizatiile neguvernamentale care promoveaza protecţia mediului au drept la actiune în
justitie în probleme de mediu, avand calitate procesuală activa în litigiile care au ca obiect protecţia
mediului.
A2.2. Protecţia patrimoniului este parte a protectiei mediului
Anexa 2 a Legii 350/2001 defineşte
Protecţia mediului - ansamblu de acţiuni şi măsuri privind protejarea fondului natural şi construit în
localităţi şi în teritoriul înconjurător
Articolul 70 lit. e) al OUG 195/2005 prevede:
Art. 70. - Pentru asigurarea unui mediu de viata sanatos, autoritatile administratiei publice locale,
precum si, dupa caz, persoanele fizice şi juridice au urmatoarele obligatii:
[…] e) sa respecte regimul de protectie specială a localitatilor balneoclimaterice, a zonelor de interes
turistic şi de agrement, a monumentelor istorice, a ariilor protejate şi a monumentelor naturii. Sunt
interzise amplasarea de obiective şi desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare în perimetrul şi în
zonele de protectie a acestora;
HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri şi programe prevede în Anexa nr. 1 Criterii pentru determinarea efectelor semnificative
potentiale asupra mediului
[...] 2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:
[...] f) valoarea şi vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:
[...] (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;
si în Anexa 2 Continutul-cadru al raportului de mediu
Informatiile care trebuie furnizate, conform art. 19 alin. (4), sunt urmatoarele:
[...] 6. potentialele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor ca: biodiversitatea,
populatia, sanatâtea umana, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale,
patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectonic şi arheologic, peisajul şi asupra relatiilor dintre acesti
factori;vi
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HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului
prevede în art. 5 alin. (2)
Art. 5. - (2) Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie şi evaluează, în mod
corespunzător şi pentru fiecare caz, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, efectele directe şi
indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:
a)fiinţe umane, faună şi floră;
b)sol, apă, aer, climă şi peisaj;
c)bunuri materiale şi patrimoniu cultural;
d)interacţiunea dintre factorii prevăzuţi la lit. a), b) şi c).
si în Anexa nr. 4 intitulata Informatii solicitate titularului proiectului pentru proiectele supuse evaluării
impactului asupra mediului
3. Descrierea aspectelor de mediu posibil a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus, în special a
populaţiei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale, inclusiv
patrimoniul arhitectural şi arheologic, peisajul şi interconexiunile dintre factorii de mai sus.
A2.3. Practica judiciară. Calitatea procesuală a organizatiilor de mediu. Protecţia
patrimoniului este parte a protectiei mediului
In Decizia civilă nr. 4607 din 9.12.2008 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justitie, dosar 434/64/2006
se reţine
Actele normative invocate recunosc expres organizatiilor nonguvernamentale posibilitatea acestora de a
actiona în justitie recunoscand dreptul la actiune în probleme ce vizeaza protecţia mediului, deci şi 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 recunoaste dreptul la actiune în probleme de mediu
organizatiilor neguvernamentale care promoveaza 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
reţine ca actiunea reclamantei nu poate fi apreciata ca lipsita de legitimitate în sensul dreptului privat.
Astfel, acceptand ca în cauza sunt aplicabile dispoziţiile 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 şi 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 a Curţii de Apel Bucureşti, dosar
33719/3/2011, instanta reţine
Dispoziţiile Art. 20 alin 6 din OUG nr. 195/2005 recunosc organizatiilor non-guvernamentale
posibilitatea de a actiona în justitie şi dreptul la actiune în probleme de mediu ce vizeaza protecţia
mediului.
In cauza, potrivit statutului sau, intimata reclamanta este o organizatie nonguvernamentala care
promoveaza 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
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şi drept privat, cu proeminenta primului, Curtea reţine ca actiunea formulata de intimata reclamanta nu
poate fi apreciata ca fiind lipsita de legitimitate în sensul dreptului privat.

B. Calitatea procesuală a ONG-urilor în materia contenciosului
administrativ
B1. Legea nr. 554/2004 şi Codul Civil prevăd calitatea procesuală a organizatiilor
neguvernamentale care invoca vătămarea unui interes public, pe domenii de interes
prevăzute de statutul organizatiei
Articolul 1 alin. (1) al Legii nr. 554/2004 conditioneaza actiunea în contencios administrativ de
calitatea de persoana vătămata, intemeiata 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, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se
poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea
dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate
fi atât privat, cât şi public.
Articolul 2 alin. (1) lit. a) al Legii 554/2004
a) persoană vătămată - orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, vătămată de o
autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea 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 şi 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 determinate;
se refera la trei tipuri de persoane vătămate:
- persoana fizica sau juridica titulara a unui drept subiectiv sau a unui interes legitim
- grupul de persoane fizice fără personalitate juridica 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;
Este implicit din coroborarea lit. a) şi s) citate ale articolului 2 alin. (1) al Legii 554/2004 ca
- organismele sociale interesate care au ca obiect de activitate protecţia diferitelor categorii
de cetateni (de exemplu sindicatele) pot invoca vătămarea drepturilor şi intereselor
legitime ale unor persoane fizice determinate
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-

organismele sociale interesate care au ca obiect de activitate buna functionare a serviciilor
publice administrative pot invoca vătămarea unui interes legitim public.

Cuvantul interesate se refera la interesul acestora în cauza, conditionat de specializarea acestora
pe subiectul supus judecatii. Cu alte cuvinte, acestea au interes numai în chestiuni care tin de
realizarea obiectului lor de activitate, în conformitate cu prevederile articolului 206 alin. (2) al
Codului Civil
(2) Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi şi obligatii civile care sunt necesare
pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut.
In concluzie, au calitatea de persoana vătămata invocand doar vătămarea unui interes legitim
public organismele sociale interesate
- care au ca obiect de activitate buna functionare a serviciilor publice administrative
- al caror obiect de activitate corespunde cu subiectul supus judecatii.
B1.1 Practica judiciară. în cazul organismelor sociale interesate, au un interes
legitim actiunile care au ca obiect realizarea obiectului de activitate. Dreptul
constitutional de a lua parte la opera de guvernare şi administrare include şi
dreptul organismelor sociale interesate de a se adresa instantelor de contencios
administrativ impotriva actelor administratiei publice
Prin Sentinţa civilă nr. 820/CA din 21 octombrie 2008, dosar 3779/117/2007, Tribunalul Timis
a retinut
Sintagma „drepturile, libertatile şi interesele sale legitime”, în cazul persoanelor juridice trebuie privita
nuantat, 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 (asociatii, fundatii) în opera de guvernare şi de
administrare, este tot de ordin constitutional, izvorand din prevederile art. 102 alin (2) al Constitutiei,
ceea ce logic trebuie sa le confere acestora şi dreptul de a se plange în instantele de contencios administrativ
impotriva actelor administrative ale Guvernului şi ale celorlalte organe ale administratiei publice, fiind
evident ca interesul pe care isi intemeiaza actiunea nu este „privat”, ci „public”.
Sentinţa civilă a fost mentinuta de Curtea de Apel Timisoara, care a respins recursul.
Aceeasi interpretare este data de decizia nr. 1275/21.02.2011 a Curţii de Apel Bucureşti, dosar
11453/2/2010, care se refera la articolul 34 al Decretului 31/1954, preluat de articolul 206 alin.
(2) al Codului Civil. Curtea reţine
In ceea ce priveste exceptia lipsei de interes şi exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei,
curtea reţine ca potrivit articolului 34 din Decretul 31/1954, persoana juridica nu poate avea decat
acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de infiintare sau statut.
Prin raportare la aceste dispoziţii legale curtea reţine din actul constitutiv al reclamantei ca aceasta are,
printre altele, ca obiect de activitate promovarea drepturilor şi libertatilor fundamentale ale omului şi
protejarea acestora prin orice tip de activitati, protecţia şi conservarea mediului inconjurator şi a
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conditiilor de viata ale omului, or, promovarea prezentei actiuni urmareste în mod direct promovarea
drepturilor care se regasesc în actul constitutiv al acesteia.
Or, prin raportare la modul în care a fost conceputa cererea introductiva, curtea sustine ca reclamanta isi
justifica atât calitatea procesuală activa cât şi interesul judiciar în promovarea cererii de chemare în
judecata, urmand a respinge aceste exceptii ca neintemeiate.
B2. Prevederile articolului 8 alin. (1^1) din Legea 554/2004 nu se aplica organismelor
sociale interesate
Articolul 8 alin. (1^1) prevede
(1^1) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invocă
apărarea unui interes legitim public numai în subsidiar, în măsura în care vătămarea interesului legitim
public decurge logic din încălcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat.
Aparent, exista o contradicţie intre articolul 8 alin. (1^1) şi conjunctia articolelor 1 alin. (1) şi 2
alin. (1) lit. a) din Legea 554/2004. De remarcat ca atât articolul 8 cât şi articolul 1 alin. (1) au
aceeasi apropiere de notiunile de calitate procesuală şi interes
- articolul 8 alin. (1^1) enunţă pot formula capete de cerere
- articolul 1 alin. (1) enunţă se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente.
In mod evident, intentia legiuitorului a fost ca prin articolul 8 alin. (1^1) sa se refere la
persoanele fizice şi juridice care nu au specializarea conferită de statut de a invoca vătămarea
unui interes public, nu şi la organismele sociale interesate, la care s-a referit în mod explicit în
articolul 2 alin. (1) lit. a).
O interpretare contrara ar însemna ca:
- Legea 554/2004 prevede o contradicţie intre art. 2 alin. (1) lit. a) şi art. 8 alin. (1^1)
- articolul 8 alin. (1^1) al Legii 554/2004 este în contradicţie cu Convenţia de la Aarhus
- ca articolul 8 alin. (1^1) al Legii 554/2004 este în contradicţie cu calitatea procesuală pe
care legile speciale, de exemplu legislatia de mediu, o dau organizatiilor
neguvernamentale
- articolul 8 alin. (1^1) al Legii 554/2004 este în contradicţie cu art. 206 alin. (2) al Codului
Civil
Chiar daca se apreciaza ca exista contradicţie intre art. 2 alin. (1) lit. a) şi art. 8 alin. (1^1) ale Legii
554/2004, prevaleaza prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), ca prevedere specială (aplicabila
organismelor sociale interesate) faţă de prevederea generala (aplicabila persoanelor fizice şi
juridice).
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B2.1. Practica judiciară. Practica Inaltei Curţi de Casaţie şi Justitie şi a Curţilor
de Apel sunt uniforme în a aprecia ca asociatiile constituite pentru apararea unui
interes general au calitate procesuală activa şi interes în litigiile în care invoca
vătămarea unui interes public, în domeniul lor de activitate, spre deosebire de
alte persoane fizice şi juridice
Exista o practica bogata, în care se apreciaza 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 cetateni (de exemplu sindicate) şi nu a unor interese generale
Pe de alta parte, practica Inaltei Curţi de Casaţie şi Justitie şi a Curţilor de Apel sunt uniforme în
a aprecia ca organismele sociale interesate pot invoca vătămarea interesului public, spre
deosebire de alte persoane fizice şi juridice, care il pot invoca numai în subsidiarul invocarii
vătămarii unui interes privat.
Prin Decizia nr. 1682/2007 pronuntata de Înalta Curte de Casaţie şi Justitie, dosar nr.
13957/1/2006, se arata
In privinta interesului public şi interesul legitim public, definite de art. 2 alin. (1) lit. l) şi p) din Legea
nr. 554/2004, în practica Inaltei Curţi de Casaţie şi Justitie s-a retinut ca vătămarea acestora poate fi
invocata doar de organisme sociale, în timp ce o persoana fizica sau juridica ori un grup de persoane
fizice poate invoca numai vătămarea unor drepturi subiective sau interese legitime private (Decizia nr.
4042 din 16 noiembrie 2006).
Decizia 13/2011 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justitie privind un recurs în interesul legii reţine
“interesul legitim public” poate fi invocat, ca justificare va calitatii procesuale active intr-o actiune de
contencios administrativ, doar de organisme sociale interesate, definite de aceeasi lege ca “structuri
neguvernamentale, sindicate, asociatii, fundatii şi alte asemenea, care au ca obiect de activitate protecţia
drepturilor diferitelor categorii de cetateni sau, dupa caz, buna functionare a serviciilor publice
administrative” [a se vedea art. 2 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 554/2004].
Decizia 1854/09.09.2010vii a Curţii de Apel Cluj reţine
Asa cum a retinut şi instanta de fond, vătămarea interesului se face prin raportare la notiunea de interes
legitim privat în cadrul contenciosului subiectiv [...]. Or, o atare limitare este compatibila cu exigentele
art. 6 parag. 1 asa cum a fost interpretat în jurisprudenta europeana a drepturilor omului deoarece
urmareste un scop legitim, evidentiat anterior, limitarea nu afecteaza insasi substanta dreptului,
reclamantii putand 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 şi deci prin recunoasterea unei astfel de entitati ca
subiect de sesizare a instantei de contencios administrativ se indeplineste şi exigenta necesitatii asigurarii
unui raport rezonabil de proportionalitate intre scopul urmarit de lege şi mijloacele alese.
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Prin încheierea din 22.05.2013 pronuntata în cauza 5347/2/2012, Curtea de Apel Bucureşti a
apreciat
Se impune precizarea ca în speţa nu sunt incidente prevederile art.8 alin. (11), întrucât acestea se refera
la persoanele juridice participante la proces care nu au specializarea conferită de statut de a invoca
vătămarea unui interes public, în cazul de fata reclamantele fiind obligate sa dovedeasca vătămarea unui
interes public pe domeniile de interes prevăzute de statutele acestora.
B2.2 Doctrina de specialitate confirma calitatea procesuală activa a organismelor
sociale în material contenciosului obiectiv
In lucrarea Procedura contenciosului administrativ. Aspecte teoretice şi repere jurisprudentiale viii dr. Iuliana
Riciu arata ca
Mai mult, legitimitatea procesuală activa în contenciosul obiectiv a acestor organisme sociale interesate,
intemeiata pe interesul legitim public, rezulta şi din vointa legiuitorului care, în art. 2 alin. 1 lit. a) din
lege, le-a asimilat persoanei vătămate.

C. Calitatea procesuală a ONG-urilor în materie civilă
Potrivit art. 206 alin. 2 Cod civil, persoanele juridice fără scop lucrativ au acele drepturi și
obligaţii civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire
sau statut.
O organizație neguvernamentală își justifică, astfel, în materie civilă interesul și calitatea de a fi
parte în procesele ce privesc domeniile în care activează.
Spre exemplu, organizațiile care s-au înființat cu scopul de a proteja patrimoniul consruit au atât
interesul, cât şi calitatea procesuală de a iniția procese civile prin care se urmărește protejarea
unui interes public ce ține de patrimoniului construit.
Dreptul ONG-urilor de a iniția şi derula procese în materie civilă este considerat întemeit şi de
către intanțele de judecată. Asfel, prin Sentința civilă nr. 6832/22.04.2013, pronunțată în dosarul
nr. 628/300/2013 de Judecătoria Sectorului 2 – Secția civilă, se arată că
Se mai reține că, potrivit art. 34 din Decretul 31/1954, persoana juridică nu poate avea decât aceele
drepturi care corespund scopului său stabilit prin lege, actul de infiintare sau statut, dispoziţii similare
regasindu-se ăi în art 206 alin. 2 Cod civil.
Instanta constata ca, avand în vedere scopul celor doua asociatii, dar şi motivele invocate în sprijinul cererii,
acestea justifica atâta interesul, cât şi calitatea procesuală, întrucât reclamnatele invocarea unui interes public
ce tine de protejarea patrimoniului arhitectural-urbanistic şi istoric, imobilul în cauza aflandu-se în zona
protejata.”
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D. Calitatea procesuală a ONG-urilor în materie penală
Pentru motivele artate în secțiunea C a prezentului capitol, organizațiile neguvernamentale au
calitate procesuală activă, deci dreptul de a iniția procese, şi în materie penală. Astfel, ONG-urile
pot formula plângeri penale şi exercita căi de atac împotriva modului de soluționare al acestora
de către procuror, în situația în care s-au săvârșit infracțiuni prin care se vatămă valori solciale pe
care ele le protejează conform statutului și/sau actului constitutiv.
Prin Decizia nr. 3838/2006, pronunțată în cauza nr. 4948/1/2006, Înalta Curte de Casție şi
Justiție – Secția Penală a dispus în privința chestiunii de drept referitoare la calitatea procesuală
activa a organizatiilor neguvernamentale de a ataca rezolutia de neincepere a urmaririi penale în
situatia în carea acestea au formulat plangere penala.
În această speță ICCJ a considerat ca Fundația Centrul de Resurse Juridice este persoana
vătămată în interesele sale legitime prin rezoluția de neîncepere a urmaririi penale - rezolutie
dispusa ca urmare a plangerii penale formulate de fundatie:
Înalta Curte consideră că Fundaţia C.R.J. se circumscrie categoriei de „orice persoană ale cărei interese
legitime sunt vătămate” evidenţiată în conţinutul dispoziţiilor art. 2781 alin. (1) C. proc. pen. [art. 340 din
actualul Codul procedură penală, s.n.], 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 şi
degradante pentru declanşarea unei anchete oficiale aprofundată şi efectivă în vedere identificării şi pedepsirii
persoanelor responsabile de încălcarea dreptului arătat şi aplicarea relelor tratamente, în conformitate cu
prevederile art. 2 şi 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 fundaţie, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, de utilitate publică.
Interesul său legitim a fost dovedit, prin declanşarea efectivă de cercetări, care şi în prezent se află în derulare.
Totodată, posibilitatea formulării plângerii în condiţiile art. 2781 alin. (1) C. proc. pen. [art. 340 din
actualul Cod de procedură penală, s.n.], de către categoriile de titulari arătaţi, din care face parte şi recurenta
petiţionară, iar ulterior exercitarea unui recurs în condiţiile art. 2781 alin. (10), reprezintă o acţiune în
justiţie, 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 faţa instanţei naţionale, respectiv a unui control judiciar, mecanismul
contenciosului european dobândind un caracter subsidiar.

81

Capitolul

5
Elemente

speciale

ale

litigiilor

de

[Document title]

contencios administrativ în urbanism,
construcţii, protejarea patrimoniului,
protecţia mediului
I. Ilegalități frecvente ale Planului Urbanistic zonal (PUZ) şi Planului
Urbanistic de Detaliu (PUD)
Articolul 45 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul prevede
ca un PUZ nu poate fi valabil decat insotit de un regulament de urbanism. în cele mai multe
cazuri, regulamentul de urbanism nu este adoptat impreuna cu plansa PUZ-ului prin hotararea
consiliului local. Chiar cand regulamentul exista, el nu este pus în dezbatere publica impreuna cu
plansa PUZ.
Ilegalitatea cea mai frecventa a PUD este încalcărea articolului 48 alin. (2) din Legea nr.
350/2001. Articolul prevede ca prin PUD nu se pot modifica CUT, inaltimea maxima,
functiunea. în practica, aceste schimbari sunt operate prin PUD.
In practica, atât la emiterea PUZ cât şi la emiterea PUD nu sunt respectăte prevederile de
consultare a publicului prevăzute de Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică şi de Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism (punctele 10 şi 11).
Exista norme metodologice pentru intocmirea PUZ şi PUD, aprobate prin Ordinele Ministrului
Lucrarilor Publice şi Amenajarii Teritoriului nr. 176/N/2000 şi 37/N/2000. În practica, multe
din prevederile acestor ordine (de exemplu numărul de studii şi de planse necesare) sunt
încalcăte.
Certificatul de urbanism sau avizul de urbanism prevăd avize obligatorii pe care documentaţiile
sa le obtina inainte de emiterea lor. Uneori aceste avize lipsesc.
Fiecare din aceste încalcări ale legii pot fi invocate în procese pentru anularea sau suspendarea
PUZ sau PUD.
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1. Ilegalităţi frecvente ale autorizaţiilor de construire sau desfiinţare
Primul tip de ilegalităţi usor de verificat este prezenta tuturor avizelor solicitate de certificatul de
urbanism.
Frecvent autorizaţiile de construire nu respectă documentaţia de urbanism în baza căreia sunt
emise: depăşesc inaltimea maxima, CUT sau POT.
Acordul vecinului nu este obligatoriu în toate cazurile. Cazurile în care acordul vecinului este
obligatoriu sunt prevăzute în articolul 27 din Normelor metodologice ale Legii 50/1991.
Frecvent autorizaţiile de construire sunt emise fără acordul obligatoriu al vecinului.
Deseori autorizaţiile de construire încalcă distanta minima faţă de proprietatea vecină, prevăzută
prin art. 612-613 Cod civil şi vederea asupra proprietății vecinului, prevăzută prin art. 614-616
Cod civil şi de Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014.
Uneori autorizaţiile de construire sau desfiinţare în zonele construite protejate nu au avizul
necesar din Partea Ministerului Culturii sau al Direcţiilor Judetene pentru Cultură (Direcţia
pentru Cultură a Municipiului Bucureşti).

i Legea contenciosului administrativ. Comentată și adnotată cu legilație, jurisprudență și

doctrină, Gabriela Bogasiu,Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 235
ii Instituții de drept civil în reglementareanoului Cod civil, Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu,
editura Hamangiu, 2012, p. 239
iii Ibidem, p. 246
iv Ibidem, p. 252
v Gabriela Bogasiu, op.cit., p. 152
vi Prevederile provin din Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului
Uniunii Europene, a carei transpunere în legislaţia naţionala este HG 1076/2004.
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