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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Legii pentru modificarea Legii contenciosului 

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

Plx. 774 din 15 decembrie 2022 pentru reexaminare în fond, ca urmare a cererii Președintelui 

României. 

În raport cu obiectul și conținutul său, Legea face parte din categoria legilor organice. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

LAURA VICOL 
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                       PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ ŞI 

IMUNITĂŢI 

                           București, 6 martie 2023                                 

                           Pl-x 774/2022 

   

            
 RAPORT 

 asupra 

Legii pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 

 

În baza prevederilor art. 140 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

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

Legea pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, transmisă cu adresa 

nr. Pl-x 774/2022 din 15 decembrie 2022, înregistrată cu nr. 4c-13/1159/01.03.2023, aflată în 

procedură de reexaminare ca urmare a cererii Președintelui României. 

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.  

Consiliul Economic şi Social a avizat negativ (nr. 8326/28.12.2022) proiectul de act 

normativ. 

Legea aflată în procedură de reexaminare are ca obiect de reglementare modifcarea art.24 

alin.(3) şi a art.26 din Legea nr.544/2004, în sensul că, 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 
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propune ca persoana juridică, autoritatea sau instituţia publică să se poată îndrepta cu acţiune 

împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei 

vinovaţi sunt demnitari sau funcţionari publici, se vor aplica reglementările speciale. 

În Cererea de reexaminare se precizează că modificarile propuse la art.24 alin.(3) instituie 

un mijloc de constrângere a autorităţii publice pentru executarea obligaţiilor stabilite în sarcina sa 

şi o formă de răspundere juridică, drept sancţiune pentru pasivitatea autorităţii publice constrânsă 

să îşi execute obligaţiile fixate prin hotărâre judecătorească, revenind instanţelor de judecată  

competenţa de a evalua imposibilitatea obiectivă de executare a obligaţiilor.  

La art.26, modificările aduse, schimbă concepţia normativă cu privire la persoana 

susceptibil a fi sancţionată cu amendă – pentru ipoteza în care debitorul, autoritate publică, nu 

execută de bunăvoie obligaţia stabilită prin hotărârea judecătorească pronunţată de instanţa de 

contencios administrativ - înlocuind posibilitatea conducătorului autorităţii publice de a se îndrepta 

cu acţiune în regres împotriva celor vinovaţi pentru neexecutarea hotărârii judecătoreşti definitive 

cu posibilitatea persoanei juridice, autorităţii sau instituţiei publice de a realiza acest lucru. 

Dispoziţiile menţionate trebuie să prevadă obligaţia exercitării acţiunii în regres, nu doar 

posibilitatea de a se îndrepta cu acţiune împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii. 

Utilizarea verbului „se poate”, prevăzut de norma în vigoare, îşi găsea raţiunea atunci când 

persoana susceptibil a fi sancţionată cu amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi 

de întârziere era conducătorul autorităţii publice. Având în vedere că persoana sancţionată devine 

persoana juridică, autoritatea sau instituţia publică, amenda va fi plătită din fonduri publice. În 

situaţiile în care statul este prejudiciat, obligaţia exercitării acţiunii în regres pentru recuperarea 

fondurilor publice este reglementată de art.1384 alin.(2) din Codul civil. 

Față de argumentele expuse, având în vedere competența legislativă exclusivă a 

Parlamentului, Președintele României a solicitat reexaminarea Legii. 

Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, în ședința desfășurată în data de 6 martie 2023, membrii 
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Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat inițiativa legislativă, expunerea de 

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

Consiliului Economic si Social. 

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

listei de prezentă. 

În urma reexaminării Legii şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Cererii de reexaminare și 

adoptarea Legii pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 cu un 

amendament admis care face parte din Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, Legea face parte din categoria legilor 

organice.           

 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Laura VICOL László-Zsolt LADÁNYI 

 

 

 

 

 



Anexa 

AMENDAMENTE ADMISE 

Lege pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 

 

Nr. 

crt. 

Text LEGE Text Senat 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 

Nemodificat  

2.   Articol unic.- Legea 

contenciosului administrativ nr. 

554/2004,publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

1.154 din 7 decembrie 2004, cu 

modificările și completările 

ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

Nemodificat  

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, 

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 

expirareatermenelor 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 

Nemodificat  
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iar reclamantului îi acordă penalităţi, 

în condiţiile art. 906 din Codul de 

procedură civilă. 

pe zi de întârziere, care se face 

venit la bugetul de stat, iar 

reclamantului îi acordă penalități, 

în condițiile art. 906 din Codul de 

procedură civilă 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 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 

„Acţiunea în regres  

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.” 

1. Articolul 26 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

 

„Acţiunea în regres 

Art. 26. Persoana juridică, autoritatea 

sau instituția publică se îndreaptă 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”. 

 

Autor amendament: Grup Parlamentar 

PSD 

Conform cererii de 

reexaminare a 

Președintelui. 

 


