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Articolul 15 
[ Doctrine] [ Comentarii reviste]  

Solicitarea suspendării prin acţiunea principală 
(1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de 
reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, şi prin cererea adresată instanţei 
competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat. În acest caz, instanţa 
poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la soluţionarea definitivă a 
cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu acţiunea principală sau printr-o 
acţiune separată, până la soluţionarea acţiunii în fond. 

La data de 02-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 15 , Capitolul II a fost modificat 
de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

(2) Dispoziţiile art. 14 alin. (2)-(7) se aplică în mod corespunzător. 

La data de 02-08-2007 Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din 
LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 
2007. 

(3) Hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea 
recursului, potrivit art. 14 alin. (4), nu suspendă executarea. 

(4) În ipoteza admiterii acţiunii de fond, măsura suspendării, dispusă în condiţiile art. 14, 
se prelungeşte de drept până la soluţionarea definitivă a cauzei, chiar dacă reclamantul 
nu a solicitat suspendarea executării actului administrativ în temeiul alin. (1). 

La data de 02-08-2018 Alineatul (4) din Articolul 15 , Capitolul II a fost modificat 
de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 
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