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Articolul 14 
[ Doctrine] [ Comentarii reviste]  

Suspendarea executării actului 
(1) În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, 
în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic 
superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună 
suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de 
fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în 
termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate. 

(2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare, de urgenţă şi cu precădere, cu citarea 
părţilor. Procedura prevăzută la art. 200 şi 201 din Codul de procedură civilă nu este 
aplicabilă. Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosarul cauzei cu cel puţin 3 zile 
înainte de termenul de judecată. Reclamantul va lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării 
de la dosarul cauzei. Instanţa poate acorda un nou termen de judecată în cazul în care 
reclamantul solicită amânarea pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării. 

La data de 02-08-2018 Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat 
de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav funcţionarea 
unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ 
poate fi introdusă şi de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) 
aplicându-se în mod corespunzător. 

(4) Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi 
atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de 
executare. 

(5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel 
suspendat de către instanţă, acesta este suspendat de drept. În acest caz nu este 
obligatorie plângerea prealabilă. 

(6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleaşi motive. 

(7) Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de 
executare, până la expirarea duratei suspendării. 

La data de 02-08-2007 Art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 262 
din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. 
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