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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii 

contenciosului administrativ nr.554/2004, transmisă spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități cu adresa nr. Plx. 774 din 15 decembrie 2022. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

LAURA VICOL 
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CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

                           București, 19 decembrie 2022                                 

                           Pl-x 774/2022 

   

            
 RAPORT 

 asupra 

Propunerii legislative pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată 

spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. Pl-x 

774/2022 din 15 decembrie 2022, înregistrată cu nr. 4c-13/1159/15.12.2022. 

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, în conformitate cu dispoziţiile art.75 

alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil (nr.1328/05.12.2022) inițiativa legislativă, cu 

observații și propuneri.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modifcarea art.24 alin.(3) şi a art.26 

din Legea nr.544/2004, în sensul ca, în cazul nerespectării în mod culpabil de către autoritatea 

publică a obligaţiei de a încheia, de a înlocui sau de a modifica actul administrativ, de a elibera un 

alt înscris sau de a efectua anumite operaţiuni administrative, instanţa de executare să poată aplica 

acesteia, la cererea creditorului, o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de 

întârziere, care se face venit la bugetul de stat. De asemenea, se propune ca persoana juridică, 

autoritatea sau instituţia publică să se poată îndrepta cu acţiune împotriva celor vinovaţi de 
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neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei vinovaţi sunt demnitari sau 

funcţionari publici, se vor aplica reglementările speciale. 

În ședința desfășurată în data de 27 aprilie 2022, potrivit prevederilor art. 62 și 64 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa legislativă, expunerea de 

motive şi au avut în vedere şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, deputații au fost prezenți conform 

listei de prezentă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a Propunerii 

legislative pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu amendamente 

admise care fac parte din Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice.           

 

                        

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Laura VICOL László-Zsolt LADÁNYI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,  

Andreea Sârbu 

 



Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 

 

Nr. 

crt. 

Text LEGE Text Iniţiator Amendamente propuse 

(Autorul amendamentelor) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

1.  LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 

2004 a contenciosului administrativ 
LEGE pentru modificarea Legii 

contenciosului administrativ 

nr.554/2004 

  

2.   Articol unic.- Legea 

contenciosului administrativ nr. 

554/2004, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 1154 din 07 

decembrie 2004, cu modificările și 

completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

Articol unic.- Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr. 1154 din 07 decembrie 2004, cu 

modificările și completările ulterioare, 

se modifică după cum urmează: 

Tehnică legislativă 

3.  Art. 24: Obligaţia executării 

 

 

(3)La cererea creditorului, în 

termenul de prescripţie a dreptului 

de a obţine executarea silită, care 

curge de la expirarea termenelor 

prevăzute la alin. (1) şi care nu au 

fost respectate în mod culpabil, 

instanţa de executare, prin hotărâre 

dată cu citarea părţilor, aplică 

conducătorului autorităţii publice 

sau, după caz, persoanei obligate o 

amendă de 20% din salariul minim 

brut pe economie pe zi de întârziere, 

care se face venit la bugetul de stat, 

iar reclamantului îi acordă penalităţi, 

1. La articolul 24, alineatul 

(3) va avea următorul cuprins: 

 

„La cererea creditorului, în 

termenul de prescripție a dreptului 

de a obține executarea silită, care 

curge de la expirarea termenelor 

prevăzute la alin.(1) și care nu au 

fost respectate în mod culpabil, 

instanța de executare, prin 

hotărâre dată cu citarea părților, 

aplică persoanei juridice, 

autorității sau instituției publice, 
după caz, o amendă de 20% din 

salariul minim brut pe economie 

pe zi de întârziere, care se face 

venit la bugetul de stat, iar 

1.La articolul 24, alineatul (3) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„(3) La cererea creditorului, în termenul 

de prescripție a dreptului de a obține 

executarea silită, care curge de la 

expirarea termenelor prevăzute la 

alin.(1) și care nu au fost respectate în 

mod culpabil, instanța de executare, 

prin hotărâre dată cu citarea părților, 

aplică persoanei juridice, autorității 

sau instituției publice, după caz, o 

amendă de 20% din salariul minim brut 

pe economie pe zi de întârziere, care se 

face venit la bugetul de stat, iar 

reclamantului îi acordă penalități, în 

condițiile art. 906 din Codul de 

Tehnică legislativă 
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în condiţiile art. 906 din Codul de 

procedură civilă. 

reclamantului îi acordă penalități, 

în condițiile art. 906 din Codul de 

procedură civilă pentru un 

termen maximum de 3 luni, 

socotit de la data comunicării 

încheierii privind stabilirea 

amenzii”. 

procedură civilă pentru un termen 

maximum de 3 luni, socotit de la data 

comunicării încheierii privind 

stabilirea amenzii”. 

4.  Art. 26: Acţiunea în regres 

 

 

Conducătorul autorităţii publice 
se poate îndrepta cu acţiune 

împotriva celor vinovaţi de 

neexecutarea hotărârii, potrivit 

dreptului comun. În cazul în care cei 

vinovaţi sunt demnitari sau 

funcţionari publici, se aplică 

reglementările speciale. 

2. Articolul 26 va avea 

următorul cuprins: 

 

„Art.26.- Persoana juridică, 

autoritatea sau instituția publică 
se poate îndrepta cu acțiune 

împotriva celor vinovați de 

neexecutarea hotărârii, potrivit 

dreptului comun. În cazul în care 

cei vinovați sunt demnitari sau 

funcționari publici, se aplică 

reglementările speciale.” 

2. Articolul 26 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 

Art. 26: Acţiunea în regres 

 

Persoana juridică, autoritatea sau 

instituția publică se poate îndrepta cu 

acțiune împotriva celor vinovați de 

neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului 

comun. în cazul în care cei vinovați sunt 

demnitari sau funcționari publici, se 

aplică reglementările speciale. 

Tehnică legislativă 

 


