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LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 
contenciosului administrativ 

Publicat în Monitorul Oficial nr 1154 din data 07-12-2004  
Data intrării în vigoare 05-07-2019 

Articolul 8 
[ Doctrine] [ Comentarii reviste]  

Obiectul acţiunii judiciare 
(1) 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 prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. 
h), 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. De asemenea se poate adresa instanţei de contencios administrativ 
şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin 
nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum 
şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru 
exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. Motivele invocate în cererea 
de anulare a actului nu sunt limitate la cele invocate prin plângerea prealabilă. 

La data de 02-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat 
de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 
Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 459 din 16 septembrie 2014, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 30 septembrie 2014 a fost admisă excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) 
teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, constatându-se că 
dispoziţiile art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constituţionale în măsura în care se 
interpretează în sensul că decretele Preşedintelui privind numirea judecătorilor la 
Curtea Constituţională sunt excluse din sfera controlului judecătoresc sub aspectul 
verificării îndeplinirii condiţiei "înaltei competenţe profesionale". 

Prin urmare, conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi 
ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind 
neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei 
Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu 
pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata 
acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de 
drept. 

În concluzie, în intervalul 30 septembrie 2014-14 noiembrie 2014, dispoziţiile art. 8 
alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 în măsura în care, decretele Preşedintelui privind numirea 
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judecătorilor la Curtea Constituţională nu sunt excluse din sfera controlului 
judecătoresc sub aspectul verificării îndeplinirii condiţiei "înaltei competenţe 
profesionale" au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu 
data de 15 noiembrie 2014, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea 
prevederilor atacate. 

(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. 

La data de 02-08-2007 Alin. (1^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 11 al art. I din 
LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 
2007. 

(1^2) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1), acţiunile întemeiate pe încălcarea unui 
interes legitim public pot avea ca obiect numai anularea actului sau obligarea autorităţii 
pârâte să emită un act sau un alt înscris, respectiv să efectueze o anumită operaţiune 
administrativă, sub sancţiunea penalităţilor de întârziere sau a amenzii, prevăzute la art. 
24 alin. (2)*). 

La data de 02-08-2007 Alin. (1^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 11 al art. I din 
LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 
2007. 

(2) Instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze litigiile care 
apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi orice litigii 
legate de încheierea contractului administrativ, inclusiv litigiile având ca obiect anularea 
unui contract administrativ. Litigiile care decurg din executarea contractelor 
administrative sunt în competenţa de soluţionare a instanţelor civile de drept comun. 

La data de 02-08-2018 Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat 
de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

(3) La soluţionarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se are în vedere regula după care 
principiul libertăţii contractuale este subordonat principiului priorităţii interesului public. 

La data de 02-08-2007 Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 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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