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CONTROLUL JUDECĂTORESC ASUPRA ACTELOR 
ADMINISTRATIVE: NOȚIUNE ȘI EVOLUȚIE ISTORICĂ 

ANDREEA-TEODORA AL-FLOAREI * 

1. Considerații introductive și distincții terminologice 

Pentru a contura noțiunea de „control judecătoresc asupra actelor administrative”, 
accepțiunile sale (largă și restrânsă) și evoluția sa istorică trebuie să facem 
distincția între mai mulți termeni care se pot ușor confunda, respectiv: „control 
judecătoresc”, „control administrativ”, „control asupra administrației publice”. 

Pe de o parte, controlul administrativ este cel pe care administrația publică îl 
înfăptuiește asupra ei înseși, în timp ce controlul (exercitat) asupra administrației 
publice este un control extern, exercitat prin intermediul unor organe specializate. 

Controlul judecătoresc sau judiciar este o formă de control realizat de puterea 
judecătorească în baza „paralelismului echilibrat” pe care trebuie să-l asigure 
principiul separației puterilor în stat. Astfel, putem spune că noțiunea (și rațiunea) 
conceptului de control asupra administrației publice stă în principiul separaţiei 
puterilor în statul de drept, consacrat și dezvoltat de totalitatea constituţiilor statelor 
europene între secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea1. Mergând dincolo de doctrina2 
clasică a principiului separaţiei puterilor în stat3 – sprijinit pe cei trei mari piloni: 
puterea executivă, puterea legislativă şi puterea judecătorească – anumiți autori din 
literatura contemporană de specialitate au înaintat ideea conform căreia «ar fi mai 
corespunzător cu realitatea să se vorbească nu despre o „putere executivă”, ci despre o 
„putere guvernamentală”. Mai mult chiar, în locul celor trei funcţii „clasice”, în 
                                                 

* Drd. Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara; e-mail: omenia@yahoo.com. 
1 Pentru detalii privind originea şi evoluţia principiului separaţiei puterilor în stat, a se vedea 

B. Chantebout, Droit constitutionnel, 18e édition, Paris, Editura Armand Colin, 2001, pp. 100–105;  
I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia 12, vol. II, Bucureşti, 
Editura All Beck, 2006, pp. 5–10; I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale în dreptul român şi în 
dreptul comparat, Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2006, pp. 44–57; D.C. Dănişor, Drept constituţional 
şi instituţii politice, Teoria generală, Tratat, vol. I, Bucureşti, Editura C.H. Beck, pp. 392–395;  
G. Gîrleşteanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 2012, 
pp. 48–51. 

2 Pentru o trecere în revistă a doctrinelor politico-juridice clasice, a se vedea V. Constantin, 
Doctrină şi jurisprudenţă internaţională, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004, p. 13. 

3 I. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. II, Iaşi, Editura Fundaţiei Chemarea, 
1996, pp. 31–35. 



 Andreea-Teodora Al-Floarei  

 
402 

realitate ar trebui să fie acreditate patru funcţii fundamentale: funcţia legislativă, 
funcţia guvernamentală, funcţia administrativă şi funcţia jurisdicţională»4. 

În lumina unei astfel de concepții devine și mai evidentă distincția dintre 
controlul administrativ și controlul judecătoresc. Pentru că administraţia nu este 
doar o funcţie a statului, ea reprezintă un fenomen mult mai complex, o activitate 
care trebuie organizată în aşa fel încât să se asigure o coerenţă a acţiunii puterii 
executive în viaţa societăţii, fiecare organ al administraţiei publice având atribuită 
o competenţă legală ale cărei limite trebuie să le respecte pentru a nu prejudicia 
interesele celor administraţi sau ale Statului în ansamblul său. 

În timp ce funcția executivă are rolul de a pune în aplicare legile, funcţia 
jurisdicţională are un dublu scop: pe de o parte, de a preveni și sancționa încălcările 
legii, comise de indivizi (jurisdicţie penală); pe de altă parte, de a soluționa 
contestaţiile care pot să se ridice în ceea ce priveşte existenţa sau aplicarea unei 
reguli de drept (jurisdicţie civilă). 

Valoarea distincţiei între „controlul administrativ” și „controlul judecătoresc” 
asupra administrației publice este umbrită de faptul că nu se înţelege că aceste 
funcţii – cea executivă/ administrativă, cea legislativă și cea judecătorească – sunt 
exercitate de întregul mecanism juridic de autoritate şi că nu trebuie utilizată o 
delimitare strictă pentru a separa funcţiile organelor statului. Din acest motiv 
trebuie subliniat că există o funcţie executivă, nu un organ executiv sau mai multe, 
şi că doar tendința nefastă de a limita guvernul și aparatul administrativ la executarea în 
sens propriu a legilor face ca această funcţie să fie descrisă și înțeleasă mai puţin 
precis. În mod conștient sau inconştient – de cele mai multe ori, teoria separației 
celor trei puteri se menține pe linia viziunii organice asupra funcţiilor, încercând să 
lege o anumită funcţie de un organ determinat; ceea ce se încearcă a se defini este, 
de fapt, funcţia acelui organ, nu funcţia în general. 

De regulă, modalitatea de înțelegere a celor trei funcţii ori puteri ale statului 
este determinată de tendința de a reduce guvernul și administrația la activitatea de 
aplicare a dreptului şi de faptul că instanțele sunt considerate nişte organe de 
control al executării legilor. Există, însă, o multitudine de organe/ autorități care 
exercită aceste funcții; de aici, numeroase modalităţi și posibilități de a configura 
aceste funcţii statale. 

O concepție mai veche privind divizarea funcțiilor statului, întâlnită la 
începutul secolului XX la Frank Johnson Goodnow5, distingea între două funcţii 
statale esenţiale, primare, care tind să se diferenţieze de funcţiile minore sau 

                                                 
4 Ch. Cadoux, Droit constitutionnel et institutions politiques. Théorie génerale des institutions 

politiques, 3e édition, Cujas, Paris, 1987, pp. 76–77. Apud I. Deleanu, op. cit., 1996, p. 34. 
5 Cel numit în literatura de specialitate „părintele administrației publice”. Vezi Fr. C. Mother, 

American Public Administration. Past, Present, Future, University of Alabama Press, 1975, p. 27, 
disponibil la adresa https://books.google.ro/books?id=xtmdLF7SX8C&pg=PA27&lpg=PA27&dq=goodnow, 
+the+parent+of+public+administration&source=bl&ots=6rHtfYYUII&sig=ACfU3U1Tlj-D74XKHG 
t4aXq1OW-0Ti1BKg&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwi6rPXwgs_nAhWhk4sKHVQ6BRQQ6AEwD 
HoECAkQAQ#v=onepage&q&f=false. 
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secundare: funcţia politică şi funcţia administrativă6. Acest dualism funcţional al 
puterii a fost îmbrăţişat şi dezvoltat de un şir întreg de specialiști și teoreticieni ai 
dreptului din școala americană7. 

Astfel, funcţia politică se caracterizează prin luarea deciziilor de principiu, în 
timp ce funcția administrativă constă în precizarea, adaptarea şi aplicarea acestor 
decizii. Această distincţie îmbracă un mare grad de realism. Din ce în ce mai mult 
asistăm la o evoluție a distincţiei clasice între Legislativ şi Executiv către distincţia 
politic-administrativ. Legile devin un cadru de principiu, fixând o orientare politică 
generală, iar guvernământul acţionează în interiorul acestui cadru. Funcţia politică 
se exercită de către o pluralitate de autorități statale – guvern, parlament, şeful 
statului, iar cea administrativă, la rândul ei, este pusă în aplicare de un întreg 
ansamblu de organe, neexistând nici un impediment ca un anumit organ din acest 
ansamblu să contribuie la exerciţiul ambelor funcţii. 

Rolul controlului judecătoresc asupra actelor administrative este reprezentat 
de permanenta supraveghere a activității aparatului administrativ pentru a realiza 
concordanța dintre funcțiile acestuia în raport cu binele cetățenilor, precum și cu 
gradul în care deciziile organelor administrative corespund acestor funcții și 
respectă cadrul și condițiile fixate de lege8, ca și în corectarea deciziilor administrative 
și adaptarea acțiunilor administrației publice la realitatea socială în continuă schimbare 
și evoluție9, în scopul permanentei îmbunătățiri a activității administrative10. 

Când se vorbește despre controlul asupra legalității actelor administrative, în 
doctrina românească se face distincție între două forme de control: controlul 
administrativ (acea formă de control care a fost definită ca fiind un control realizat 
de administraţia publică, în conformitate cu prevederile legii, asupra propriei sale 
activităţi11) și controlul judecătoresc/judiciar (controlul realizat de instanțele 
judecătorești). 

La rândul său, controlul administrativ îmbracă două forme12: 1. controlul 
administrativ intern, realizat de persoane sau compartimente ale autorității 

                                                 
6 H. Goodnow, Politics and Administration, New York, 1900, p.17, citat de D.C. Dănişor, Drept 

constituţional şi instituţii politice, vol. 2, Exerciţiul puterii în stat, Craiova, Editura Europa, 1996, p. 300. 
7 A se vedea M. J. C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, second edition, 

Indianapolis, Liberty Fund, 1998, pp. 1, 58, 323, 385, disponibil la adresa https://oll.libertyfund.org/ 
titles/vile-constitutionalism-and-the-separation-of-powers; T. Demir, Politics and Administration: A 
Review of Research and Some Suggestions, disponibil la adresa http://www.fau.edu/spa/pdf/ 
Demir_PoliticsandAdministration_New_MS.pdf; B. Emerson, The Democratic Reconstruction of the 
Hegelian State in American Progressive Political Thought, in „The Review of Politics”, vol. 77, issue 
4, 2015, pp. 545–574, DOI: https://doi.org/10.1017/S0034670515000571. 

8 M. Preda, Drept administrativ. Partea generală, ediţia a IV-a, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 
2006, p. 236 şi urm.; D. Brezoianu, Drept administrativ român, Bucureşti, Editura All Beck, 2004, p. 482. 

9 I. Iacub, N. Chiper, Controlul exercitat asupra administrației publice, în „Administrarea publică”, 
nr. 4/2017, p. 64. 

10 M. Preda, op. cit., p. 237. 
11 I. Alexandru, Tratat de administrație publică, București, Editura Universul Juridic, 2008, p. 640. 
12 A. Trăilescu, Drept administrativ, ediția 4, București, Editura C.H. Beck, 2010, p. 324. 
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administrative în cauză chiar în interiorul acesteia13, în virtutea funcției de 
conducere14, şi 2. controlul administrativ extern, care presupune existența unui 
raport de subordonare dintre autoritățile administrației publice15, cea controlată și 
cea care efectuează controlul. 

În legătură cu termenul de „contencios administrativ” trebuie să subliniem că 
acesta are două mari accepţiuni: a) într-o accepțiune restrânsă, acest termen 
desemnează totalitatea litigiilor născute între autorităţile administrației publice și 
persoanele lezate în drepturile ori în interesele lor legitime prin intermediul unor 
acte administrative ilegale, litigii care sunt atribuite în competenţa instanţelor de 
contencios administrativ16, fiind soluţionate în baza Legii nr. 554/2004, conform 
unui regim de putere publică; b) în sens larg, „contenciosul administrativ” este o 
noțiune care înglobează toate litigiile dintre autorităţile publice și cei care se consideră 
vătămaţi ca urmare a unor acte administrative nelegale, fără a face distincție în 
funcție de instanţa competentă ori de procedura de soluţionare a acestora17. 

Reglementând instituția contenciosului administrativ în art. 2 alin. (1) lit. f), 
Legea nr. 554/ 2004 îl definește ca fiind „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”. 

În literatura de specialitate s-au formulat critici la adresa acestei definiții 
legale afirmându-se că, astfel, prind contur așa-zise „acţiuni populare” în 
contencios administrativ, întrucât se afirmă dreptul oricărei persoane fizice ori 
juridice (sau chiar grupări de persoane) de a declanșa acțiunea în justiție, nu numai 
în situația lezării unui drept subiectiv sau a unui interes legitim protejat, ci și în 
orice situație în care se poate invoca un interes public18. 

                                                 
13 G. Gîrleşteanu, Organizarea generală a administraţiei, Bucureşti, Editura Universul Juridic, 

2011, p. 40. 
14 M. Preda, op. cit., p. 244. 
15 G. Gîrleşteanu, op. cit., 2011, p. 42. A se vedea și J. Ziller, Administrations comparées. Les 

systèmes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Paris, Éditions Montchrestien, 1993, p. 434. 
16 A se vedea Ch. Debbasch, J.-C. Ricci, Contentieux administratif, 8e édition, Dalloz, Paris, 

2001, p. 1. 
17 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, ediţia a IV-a, vol. II, Bucureşti, Editura All 

Beck, 2005, pp. 488–490; D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. II, București, Editura All Beck, 
2004, p. 283; V. Vedinaș, Drept administrativ, ediția a 4-a revăzută și actualizată, București, Editura 
Universul Juridic, 2009, pp. 160–161; Al. S. Ciobanu, Fl. Coman-Kund, Drept administrativ. Sinteze 
teoretice și exerciţii practice pentru activitatea de seminar. Partea a II-a, ediția a 3-a, revăzută, 
actualizată și adăugită, București, Editura Universul Juridic, 2008, pp. 202–203; G. Peiser, 
Contentieux administratif, 14e édition, Dalloz, Paris, 2006, p. 1. 

18 T. Drăganu, Câteva reflecţii pe marginea unui recent proiect de Lege a contenciosului 
administrativ, în „Revista de Drept Public” nr. 3/2004, pp. 57–65. 
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2. Evoluția instituției contenciosului administrativ 

O instituție dinamică precum cea a contenciosului administrativ nu poate fi 
înțeleasă decât după o prealabilă privire asupra apariției și evoluției sale istorice. 

Procesul modernizării societății românești, început cu Revoluţia din anul 
1821, aduce cu sine și adoptarea, în 1822, a Constituţiei Cărvunarilor, în care apare 
pentru prima dată noţiunea de „contencios administrativ”19. 

Din perioada cuprinsă între 1822 și 1864 se cuvin a fi menționate 
Regulamentele Organice care au servit drept Constituţie Ţărilor Române (cu o 
scurtă întrerupere în Ţara Românească) până în anul 1858 și care, statuând formal 
principiul separaţiei puterii executive de cea judiciară20, stabileau, printre altele, și 
norme referitoare la limitarea – într-o anumită măsură – a puterii domneşti, la 
organizarea administrativă şi judecătorească21. 

În anul 1864 este creat Consiliul de Stat, organ cu atribuţii extinse de contencios 
administrativ (soluționarea litigiilor dintre administrație și cei administrați), care, 
însă, va fi desființat în 1866 din cauză că, dintr-un organ cu rol consultativ pentru 
Guvern, se transformase într-unul aservit acestuia22. 

Printre atribuțiile fixate de Legea nr. 167 privind înfiinţarea Consiliului de 
Stat din 1864 se numărau trei categorii: 1) în materie legislativă, avea sarcina de a 
pregăti proiectele de legi ce aveau să fie prezentate Adunării Elective de către 
Guvern și regulamentele administrative prin care se asigura punerea în executare a 
legilor; 2) în materie administrativă, îndeplinea un rol consultativ pentru Guvern; 
3) în materie de contencios, Consiliul de Stat (prezidat de Domnitor) avea competența 
de soluţionare a unor litigii în temeiul legii organice și a unor legi speciale. Ultima 
categorie de atribuții fixate de legea-cadru îndrituia Consiliul de Stat să analizeze și 
să soluţioneze litigii privind hotărâri ale miniștrilor, hotărâri sau alte acte ale 
prefecţilor emise cu exces de putere ori cu încălcarea legilor și regulamentelor, ori 
referitoare la hotărâri ale comisiilor de lucrări publice. Aceste atribuții fiind însă 
limitate la cele mai-sus menționate, Consiliul de Stat nu putea fi considerat o adevărată 
instanță de contencios, ci o instituţie cu rol intermediar între administraţie și 
tribunalele administrative23, care nu anula actele administrative, nici nu acorda 

                                                 
19 M. Iorgulescu, Contenciosul actelor administrative de autoritate, Editura Curierul Judiciar 

SA, 1928, p. 107 și urm. 
20 Ideea separaţiei puterilor aparţinând lui Montesquieu (Ch. L. Montesquieu, Despre spiritul 

legilor, vol. I, II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, 1969) a fost înscrisă pentru prima dată în 
Constituţia SUA din anul 1787, în Constituţia Franţei din anul 1791 şi apoi în toate constituţiile 
statelor democratice (A se vedea B. Chantebout, Droit constitutionnel, 18e édition, Paris, Editura 
Armand Colin, 2001, pp. 100–105). În Țările Române, pentru prima dată, acest principiu este înscris 
în Proiectul de Constituţie al Cărvunarilor, din anul 1822 şi în Regulamentele Organice din anii 1831–1832. 

21 A se vedea P. Negulescu, G. Alexianu (coord.), Regulamentele Organice ale Valahiei şi 
Moldovei, vol. I, Bucureşti, Întreprinderile „Eminescu” SA, 1944, p. XXXII–XXXVII. 

22 A. Trăilescu, op. cit., p. 327. 
23 R. N. Petrescu, Drept administrativ, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2004, p. 369. 
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despăgubiri, ci doar elibera avize, ministerul fiind autoritatea care lua hotărârea 
definitivă în această privinţă. 

Desfiinţarea Consiliului de Stat în anul 1866 se soldează cu trecerea treptată a 
atribuțiilor de contencios administrativ în competența instanţelor judecătorești 
ordinare, mai întâi sub forma exercitării unui control indirect, efectuat pe calea 
excepției de ilegalitate ridicate de particulari în fața instanțelor, apoi sub forma 
unui control direct asupra actelor administrative ilegale24. 

Prin intermediul legii de organizare a Înaltei Curți de Casațiune și Justiție din 
1905, litigiile de contencios administrativ intrau în competența Secției a III-a a 
Curții de Casație (limitată doar la anumite categorii de acte administrative), care 
putea dispune anularea actului ilegal și stabili plata unor despăgubiri contra 
organului administrativ vinovat de emiterea actului respectiv. 

Înalta Curte de Casație trece prin mai multe reorganizări ulterioare, în 1910 
litigiile de contencios administrativ fiind atribuite din nou în competența tribunalelor 
ordinare pentru ca în 1912 să revină în competența instanței supreme, care nu mai 
era însă abilitată să anuleze actul ilegal, ci doar să-i constate ilegalitatea și să 
recomande autorității emitente să desființeze ori să-l modifice. Astfel, în competenţa 
Secţiei a II-a a Înaltei Curți au fost reatribuite recursurile acelora care s-ar fi pretins 
vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ de autoritate, făcut cu încălcarea 
legii, precum şi recursurile în contra refuzului autorităţilor administrative de a 
rezolva o cerere relativă la un asemenea drept, fără să facă deosebirea între drepturi 
patrimoniale sau nepatrimoniale. Aşa cum s-a remarcat în doctrină25, legea din 
1912 a redat Curţii de Casaţie competenţa contenciosului administrativ, pe care îl 
reducea însă la un contencios în constatare a ilegalităţii, şi nu de anulare a actului 
administrativ nelegal. 

Implementând ideile moderne ale unei administraţii descentralizate, Constituţia 
din anul 1923 avea să prevadă că „contenciosul administrativ este în căderea puterii 
judecătorești, potrivit legii speciale” (art. 107). Constituția anului 1923 mai preciza 
că toate actele administrative puteau alcătui obiectul acțiunii în contencios 
administrativ, exceptându-se de la controlul judiciar doar actele de guvernământ și 
actele de comandament cu caracter militar. 

Apariția Legii contenciosului administrativ din 192526 se soldează cu instituirea 
unui contencios subiectiv și de plină jurisdicție, cu atribuirea competenței de 
soluționare a litigiilor de contencios curților de apel – în fond – și Curții de Casație – în 
recurs, sărindu-se peste calea de atac a apelului. Curțile de apel puteau anula actele 
de autoritate, putând dispune și acordarea de despăgubiri particularilor pentru 
pagubele suferite ca urmare a acestor acte ori a refuzului unui organ administrativ 

                                                 
24 I. Alexandru, op. cit., p. 670. 
25 M. Duțu, Istoria Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, București, Editura Universul 

Juridic, 2012, p. 18. 
26 M. Iorgulescu, Contenciosul actelor administrative de autoritate, Editura Curierul Judiciar 

SA, 1928, p. 107 și urm. 
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de a soluționa o cerere privitoare la un drept. Actele de gestiune rămâneau în competența 
instanțelor de drept comun, fiind guvernate de regulile dreptului privat. În sistemul 
instanțelor de contencios administrativ erau incluse și Curțile administrative care 
funcționau ca instanțe jurisdicționale având competență specială ce viza cenzurarea 
actelor emise exclusiv de organele administrației publice27. 

În perioada interbelică contenciosul administrativ a fost definit în literatura 
de specialitate ca fiind alcătuit din „totalitatea litigiilor născute între particulari și 
administraţiile publice cu ocazia organizării și funcţionării serviciilor publice și în 
care sunt puse în cauză reguli, principii și situaţiuni aparţinând dreptului public”28. 

Noţiunea de contencios administrativ s-a dezvoltat în perioada interbelică, 
căpătând două accepţiuni: o accepțiune extinsă, care îngloba toate litigiile din domeniul 
administraţiei publice, indiferent de autoritatea competentă să le soluţioneze; o 
accepțiune restrânsă, prin care se desemnau exclusiv litigiile atribuite în competenţa de 
soluţionare a instanţelor judecătorești. Autorii de specialitate utilizau termenul de 
„contencios administrativ” nu numai în sens formal, pornind de la natura organului 
care îl exercita, ci și în sens material, raportându-se la anumite elemente caracteristice, 
inerente litigiilor componente, considerate – prin ele însele – independente de 
„natura jurisdicţiunii căreia îi sunt supuse”29. 

În anul 1948 instituția contenciosului administrativ a intrat într-un con de 
umbră, fiind practic înlăturată din cauza „incompatibilității” sale cu ordinea de stat 
socialistă. Instanțele judecătorești erau doar prin excepție competente să judece 
legalitatea actelor administrative30 (atât a actelor cu caracter normativ, cât și a celor 
cu caracter individual), respectiv doar în cazurile prevăzute expres de lege (extrem 
de puține). 

Constituţia din anul 1965 consfințea modificările produse în forma de stat 
(naţionalizările, colectivizarea agriculturii, industrializarea forţată etc.) și în baza 
socială a statului statuând că România „este republică socialistă”, „stat al oamenilor 
muncii de la oraşe şi sate, suveran, independent şi unitar” (art. 1). Prin art. 79–93 erau 
aduse precizări referitoare la organele locale ale puterii de stat şi la funcționarea 
organelor locale ale administraţiei de stat31. De asemenea, era introdus principiul 
controlului asupra legalității actelor administrative în condițiile stabilite de lege și 
cu excepțiile prevăzute de lege. 

Legea nr. 1/1967 întărește și completează dispozițiile legii fundamentale, 
reglementând un contencios subiectiv și de plină jurisdicție. Instanțele de drept 
comun aveau competența soluționării cererilor persoanelor care se considerau 

                                                 
27 A. Trăilescu, op. cit., p. 328. 
28 C.G. Rarincescu, Contenciosul administrativ român, ediția a 2-a, București, Editura Universală 

Alcalay & Co, 1936, p. 33. 
29 Ibidem, p. 31. 
30 M. Durma, Excepția de ilegalitate, în „Studii și cercetări Juridice” nr. 4/1964, pp. 623–624. 
31 A se vedea I. Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia 12, 

Bucureşti, Editura All Beck, 2006, vol. I, p. 98; I. Scurtu, I. Alexandrescu, I. Bulei, I. Mamina, 
Enciclopedia de istorie a României, Bucureşti, Editura Meronia, 2001, p. 38. 
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vătămate în drepturile lor prin acte administrative cu caracter ilegal. Această lege 
prevedea numeroase excepții de la exercitarea controlului de legalitate, sfera actelor 
administrative susceptibile de a fi atacate în justiție fiind extrem de restrânsă 
(actele administrative cu caracter normative erau excluse). 

Căderea regimului comunist aduce o schimbare radicală de opinie și în 
materia contenciosului administrativ care va primi o nouă reglementare prin 
intermediul Legii nr. 29/ 1990. Astfel, se prevedea expres că actul administrativ 
putea fi atacat pe calea acțiunii principale, iar lipsa unei dispoziții contrare i-a făcut 
pe autorii de specialitate să admită în continuare posibilitatea invocării excepției de 
nelegalitate în fața instanțelor judecătorești de drept comun, judecătorul acțiunii 
fiind competent să soluționeze și excepția32. Legea în cauză excludea de la controlul 
întemeiat pe dispozițiile sale: I) actele care priveau raporturile dintre Parlament ori 
Președintele României și guvern, actele administrative de autoritate, actele de 
gestiune ale organelor de conducere din cadrul Parlamentului; actele administrative 
privitoare la siguranța internă și externă a statului român, precum și cele referitoare 
la interpretarea și executarea actelor internaționale la care acesta era parte; măsurile 
urgente adoptate de organele puterii executive în scopul evitării sau înlăturării 
efectelor acelor evenimente prezentând pericol public (ca urmare a declarării stării 
de necesitate ori pentru prevenirea și combaterea calamităților naturale); II) actele 
de comandament având caracter militar; III) actele administrative pentru desființarea 
ori modificarea cărora legea specială prevedea o altă procedură judiciară;  
IV) actele de gestiune realizate de stat în calitatea sa de persoană juridică și în scopul 
administrării patrimoniului său; V) actele administrative emise în exercitarea 
atribuțiilor de control ierarhic. 

În aceeași direcție a noilor reglementări post-decembriste cu caracter novator 
în materia administraţiei publice şi a contenciosului administrativ se încadrează şi 
reglementarea instituţiei Prefectului prin intermediul Legii nr. 69/1991, modificată 
şi completată ulterior prin Legea nr. 2 din 12 aprilie 1996. În baza acestor acte 
normative, Prefectul asigura conducerea serviciilor descentralizate ale ministerelor 
şi a celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale (art. 109), 
îndeplinind o largă gamă de atribuţii prevăzute de lege (art. 110), printre care se 
numără şi „atacarea în faţa instanţei de contencios administrativ a actelor 
consiliilor locale, preşedintelui Consiliului Judeţean şi primarilor”, cu excepţia 
celor de gestiune curentă dacă le consideră ca fiind ilegale33. 

În anul 2004 a fost adoptată o nouă lege a contenciosului administrativ – 
Legea nr. 554/2004 – care a reformat domeniul contenciosului administrativ, 
lărgind sfera persoanelor ce pot introduce o astfel de acțiune în fața instanțelor 

                                                 
32 D.C. Dragoș, Procedura contenciosului administrativ, București, Editura All Beck, 2003, p. 556. 
33 Art. 122 alin. 4 din Constituţie arăta că Prefectul poate ataca în faţa instanţei de contencios 

administrativ un act al Consiliului judeţean, al celui local sau al Primarului, în cazul în care îl 
considera ilegal. Actul atacat era suspendat de drept, fapt precizat şi prin legea administraţiei publice 
locale. 
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judecătorești și restrângând în mod substanțial categoria actelor administrative 
exceptate34. Servindu-se de prevederile articolului 52 din Constituţia României, 
republicată, ca de un suport principal, actuala Lege a contenciosului administrativ a 
deschis calea introducerii unor acţiuni în contencios întemeiate atât pe vătămarea 
unor drepturi subiective, cât și a celor fundamentate pe un interes legitim privat și 
public. 

 
 

JUDICIAL CONTROL OVER ADMINISTRATIVE ACTS: 
NOTION AND HISTORICAL EVOLUTION 

 
(Abstract) 

 
The role of judicial control over administrative acts is to constantly monitor the 

activity of the administrative apparatus in order to achieve a concordance between its 
functions and the well-being of citizens, as well as maintaining the concordance between 
the decisions of administrative bodies and their atributions, correction of these decisons and 
compliance of administrative actions with social reality in a continuous change and 
evolution, for the purpose of building a better administrative activity. In this article we will 
try to delineate this concept from others close as meaning, so as not to create confusion; we 
will also point out some significant moments of how this institution has been regulated over 
time. 

Keywords: administrative control, litigation, administrative act, law, court. 

                                                 
34 A. Trăilescu, op. cit., p. 328. 


