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Articolul 20 
[ Comentarii reviste] [ Doctrine]  

Recursul 
(1) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 
zile de la comunicare. 

La data de 02-08-2007 Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 29 al art. I din 
LEGEA nr. 262 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 30 iulie 
2007. 

(2) Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă. Procedura prevăzută la art. 
493 din Codul de procedură civilă nu se aplică în materia contenciosului administrativ. 

La data de 02-08-2018 Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul II a fost modificat 
de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 212 din 25 iulie 2018, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 658 din 30 iulie 2018 

(3) În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, casând sentinţa, va rejudeca litigiul 
în fond. Când hotărârea primei instanţe a fost pronunţată fără a se judeca fondul ori dacă 
judecata s-a făcut în lipsa părţii care a fost nelegal citată atât la administrarea probelor, 
cât şi la dezbaterea fondului, cauza se va trimite, o singură dată, la această instanţă. În 
cazul în care judecata în primă instanţă s-a făcut în lipsa părţii care a fost nelegal citată 
la administrarea probelor, dar a fost legal citată la dezbaterea fondului, instanţa de 
recurs, casând sentinţa, va rejudeca litigiul în fond. 

La data de 02-06-2012 Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. 54 din 
LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 
2012. 
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