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Articolul 2 
[ Comentarii reviste] [ Doctrine]  

Semnificaţia unor termeni 
(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 

a) persoană vătămată - orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, 
vătămată de o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în 
termenul legal a unei cereri; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate 
şi grupul de persoane fizice, fără personalitate juridică, titular al unor drepturi subiective 
sau interese legitime private, precum şi organismele sociale care invocă vătămarea prin 
actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor şi intereselor 
legitime ale unor persoane fizice determinate; 

b) autoritate publică - orice organ de stat sau al unităţilor administrativ-teritoriale care 
acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public; 
sunt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept 
privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să 
presteze un serviciu public, în regim de putere publică; 

[ Comentarii expert]  

c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o 
autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a 
executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice; 

La data de 02-08-2018 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost 
modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

c^1) sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele 
încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor 
proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, 
achiziţiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de contracte 
administrative; 

La data de 02-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat 
de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

d) act administrativ-jurisdicţional - actul emis de o autoritate administrativă învestită, 
prin lege organică, cu atribuţii de jurisdicţie administrativă specială; 
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e) jurisdicţie administrativă specială - activitatea înfăptuită de o autoritate administrativă 
care are, conform legii organice speciale în materie, competenţa de soluţionare a unui 
conflict privind un act administrativ, după o procedură bazată pe principiile 
contradictorialităţii, asigurării dreptului la apărare şi independenţei activităţii 
administrativ-jurisdicţionale; 

f) contencios administrativ - activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios 
administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre 
părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, 
după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesoluţionarea în 
termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau 
la un interes legitim; 

g) instanţă de contencios administrativ, denumită în continuare instanţă - Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţiile de 
contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel şi tribunalele administrativ-fiscale; 

h) nesoluţionare în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului în 
termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen; 

i) refuz nejustificat de a soluţiona o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a 
voinţei de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilată refuzului nejustificat şi 
nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a soluţionării favorabile a 
cererii sau, după caz, a plângerii prealabile; 

j) plângere prealabilă - cererea prin care se solicită autorităţii publice emitente sau celei 
ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual 
sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia; 

k) acte care privesc raporturile cu Parlamentul - actele emise de o autoritate publică, în 
realizarea atribuţiilor sale, prevăzute de Constituţie sau de o lege organică, în raporturile 
de natură politică cu Parlamentul; 

l) act de comandament cu caracter militar - actul administrativ referitor la problemele 
strict militare ale activităţii din cadrul forţelor armate, specifice organizării militare, care 
presupun dreptul comandanţilor de a da ordine subordonaţilor în aspecte privitoare la 
conducerea trupei, în timp de pace sau război ori, după caz, la îndeplinirea serviciului 
militar; 

m) serviciu public - activitatea organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate 
publică, în scopul satisfacerii unui interes legitim public; 

n) exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere al autorităţilor publice prin 
încălcarea limitelor competenţei prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor; 

o) drept vătămat - orice drept prevăzut de Constituţie, de lege sau de alt act normativ, 
căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ; 

p) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea 
realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat; 

r) interes legitim public - interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia 
constituţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale 
cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei autorităţilor publice; 
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s) organisme sociale interesate - structuri neguvernamentale, sindicate, asociaţii, 
fundaţii şi altele asemenea, care au ca obiect de activitate protecţia drepturilor diferitelor 
categorii de cetăţeni sau, după caz, buna funcţionare a serviciilor publice administrative; 

ş) pagubă iminentă - prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea 
previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public; 

t) cazuri bine justificate - împrejurările legate de starea de fapt şi de drept, care sunt de 
natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ; 

ţ) instanţă de executare - instanţa care a soluţionat fondul litigiului de contencios 
administrativ. 

La data de 02-08-2007 Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA 
nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 2007. 
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 
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. 

(2) Se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva o 
cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, după caz, faptul de a nu 
răspunde solicitantului în termenul legal. 
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