Notă informativă
privind practica judiciară de soluționare a chestiunii ce vizează respectarea
procedurii prealabile, în acțiunile de contencios administrativ
I. Considerații generale
Nota informativă privind practica judiciară de soluționare a chestiunii ce
vizează respectarea procedurii prealabile, în acțiunile de contencios administrativ,
a fost întocmită în conformitate cu Planul de activitate a Curții Supreme de Justiție,
pe anul 2021.
Sarcina acestei Note urmărește scopul de a stabili care este situația de fapt și
de drept la acest compartiment al practicii judiciare și dacă instanțele de judecată
aplică corect și uniform legislația cu privire la respectarea procedurii prealabile, în
acțiunile de contencios administrativ.
Pentru efectuarea acestei Note informative, a fost selectat şi studiat
următorul cadru legislativ, normativ şi explicativ, referitor la specificul temei
abordate, și anume:
1) Prevederile Codului administrativ, care reglementează procedura
prealabilă.
Articolul 162. Scopul procedurii prealabile
(1) Procedura prealabilă urmăreşte scopul de a verifica legalitatea actelor
administrative individuale.
(2) Dacă autoritatea publică nu soluţionează petiţia în termenele prevăzute
de prezentul cod, persoana afectată este în drept să depună cerere prealabilă.
(3) Cererea prealabilă poate fi îndreptată spre:
a) anularea, în tot sau în parte, a unui act administrativ individual ilegal sau
nul;
b) emiterea unui act administrativ individual.
Articolul 163. Neefectuarea procedurii de examinare a cererii prealabile
Procedura de examinare a cererii prealabile nu se efectuează, dacă:
a) actul administrativ individual este emis de către Guvern, un consiliu local
sau Adunarea Populară a Găgăuziei;
b) decizia cu privire la cererea prealabilă înrăutăţeşte situaţia unei persoane
faţă de situaţia din decizia iniţială;
c) legea prevede expres adresarea nemijlocită în instanţa de judecată.
Articolul 208. Respectarea procedurii prealabile
(1) În cazurile prevăzute de lege, până la înaintarea acţiunii în contencios
administrativ, se va respecta procedura prealabilă.
(2) Dacă autoritatea publică competentă decide cu privire la cererea
prealabilă, deşi termenul pentru depunerea cererii prealabile nu a fost respectat,
acţiunea în contenciosul administrativ este oricum admisibilă. Această prevedere
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nu se aplică în cazul în care, printr-un act administrativ individual, este favorizat
un terţ.
(3) Dacă procedura prealabilă nu este prevăzută de lege, acţiunea în obligare
se admite numai în cazul în care reclamantul a depus anterior, la autoritatea publică
competentă, o cerere de emitere a actului administrativ individual.
(4) O acţiune în realizare se admite numai dacă reclamantul a depus anterior,
la autoritatea publică competentă, o cerere prin care a solicitat realizarea, tolerarea
sau omiterea unei acţiuni.
(5) O acţiune în constatare este admisibilă numai dacă reclamantul s-a
adresat anterior, la autoritatea publică competentă, cu cerere de constatare.
2) Legile conexe Codului administrativ, care reglementează procedura
prealabilă.
Art. 68 din Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28
decembrie 2006. Controlul solicitat de autoritatea administrației publice locale
(1) În cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administraţiei
publice locale este ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autorităţii
locale emitente ilegalitatea actului controlat, cerând modificarea sau abrogarea lui
totală sau parţială.
(2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autoritatea administraţiei
publice locale, în termen de:
a) 30 de zile de la data includerii actului în Registrul de stat al actelor locale
– în cazul controlului obligatoriu şi facultativ;
b) 30 de zile de la data primirii cererii de efectuare a controlului – în cazul
controlului solicitat de autoritatea administraţiei publice locale sau de persoana
vătămată.
(3) În termen de 30 de zile de la data primirii notificării, autoritatea locală
emitentă trebuie să modifice sau să abroge actul contestat.
(4) În cazul în care, în termenul stabilit la alin. (3), autoritatea locală
emitentă şi-a menţinut poziţia sau nu a reexaminat actul contestat, oficiul teritorial
al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa de contencios administrativ, în termen
de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a modifica sau de a abroga
actul contestat, sau în cazul tăcerii autorităţii locale emitente, în termen de 60 de
zile de la data notificării cererii de modificare sau de abrogare a actului în cauză.
Art. 40 din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 14 octombrie
1998. Contestarea deciziei de pensionare
(1) Decizia privind stabilirea dreptului la pensie sau respingerea cererii de
pensionare, privind reţinerile din pensie sau încasarea sumelor plătite în plus, poate
fi contestată la Casa Naţională de Asigurări Sociale.
(2) În caz de dezacord cu decizia Casei Naţionale de Asigurări Sociale,
aceasta poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă.
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Art. 231 din Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr. 198
din 26 iulie 2007. Modalitatea de recuperare a cheltuielilor pentru acordarea
asistenţei juridice garantate de stat
(1) În cazurile prevăzute la art. 22 şi art. 23, coordonatorul oficiului teritorial
emite o decizie privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice
garantate de stat, care se expediază persoanei vizate, în termen de 3 zile de la data
emiterii, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau orice alt mijloc, care
permite confirmarea primirii acesteia.
(2) În decurs de 30 de zile de la data indicată în avizul de primire sau în
confirmarea transmiterii deciziei emise de coordonatorul oficiului teritorial,
persoana vizată poate:
a) recunoaşte datoria şi achita benevol suma solicitată în bugetul de stat;
b) adresa o cerere oficiului teritorial privind revocarea, în tot sau în parte, a
deciziei privind recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice
garantate de stat.
(3) În cazul recunoaşterii datoriei, persona vizată în decizie trebuie să
prezinte oficiului teritorial dovada achitării sumei până la expirarea termenului
indicat la alin. (2). În cazul respingerii cererii prevăzute la alin. (2) lit. b) sau în
cazul lipsei răspunsului oficiului teritorial, persoana vizată poate contesta decizia
emisă de coordonator în instanţa de contencios administrativ.
Art. 288 din Codul vamal. Calea administrativă de atac al actelor
administrative, acţiunilor sau inacţiunilor organelor vamale şi ale colaboratorilor
vamali
Actele administrative, acţiunile sau inacţiunile organelor vamale şi ale
colaboratorilor vamali sunt contestate iniţial la aparatul central al Serviciului
Vamal.
Art. 269 din Codul fiscal. Depunerea contestaţiei
(1) Contestaţia împotriva deciziei Serviciului Fiscal de Stat sau acţiunii
funcţionarului fiscal se depune la Serviciul Fiscal de Stat şi se examinează de către
acesta.
(2) În cazul unui dezacord cu decizia pe care Serviciul Fiscal de Stat a emiso pe marginea contestaţiei, contribuabilul este în drept să se adreseze în instanţa de
judecată competentă.
3) Legile conexe Codului administrativ, care nu reglementează procedura
prealabilă.
Art. 40 alin. (1) din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a
judecătorilor nr. 178 din 25 iulie 2014, hotărârile Consiliului Superior al
Magistraturii, adoptate în condiţiile art. 39, pot fi contestate la Curtea de Apel
Chişinău de persoanele care au depus sesizarea, de inspecţia judiciară sau de
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judecătorul vizat în hotărâre, în termen de 30 de zile de la data recepţionării
hotărârii motivate.
Art. 25 alin. (1) din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii
nr. 947 din 19 iulie 1996, hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii pot fi
contestate la Curtea de Apel Chişinău de orice persoană interesată, în termen de 30
de zile de la data comunicării acesteia.
Art. 65 din Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea şi
eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, aprobat prin Legea nr. 298 din 21
decembrie 2012, decizia Consiliului poate fi contestată în instanţa de contencios
administrativ. Decizia rămasă definitivă este un act oficial, executoriu pentru
subiecţii vizaţi.
Art. 36 alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate
nr. 132 din 17 iunie 2016, persoana care a fost supusă controlului poate contesta
actul de constatare, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanţa de
contencios administrativ. Dacă actul de constatare nu a fost contestat în termenul
prevăzut la alin. (1), actul de constatare rămâne definitiv, iar inspectorul de
integritate îl expediază, în termen de 15 zile, organelor competente, în vederea
executării actului de constatare şi luării altor măsuri legale, care se impun.
Art. 36 alin. (1), în redacţia Legii nr. 130 din 7 octombrie 2021, în vigoare,
la 29 octombrie 2021, actele de constatare, menţionate la art. 34 alin. (1) şi (2), pot
fi contestate la Curtea de Apel Chişinău, în termen de 30 de zile de la emitere, de
către persoana supusă controlului, de către autorul sesizării sau de către persoanele
menţionate la art. 33 alin. (4) şi (5), afectate nemijlocit de acesta.
Art. 15 alin. (2) din Legea privind declararea averii şi a intereselor personale
nr. 133 din 17 iunie 2016, Autoritatea Naţională de Integritate adresează instanţei
de judecată cereri privind constatarea nulităţii absolute a actelor administrative
emise/adoptate sau actelor juridice încheiate, direct sau prin intermediul unei
persoane terţe, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, în
condiţiile Legii nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de
Integritate. Cererea privind constatarea nulităţii absolute poate fi depusă şi de către
persoanele care se consideră lezate în drepturi, ca urmare a unui conflict de
interese.
Art. 25 alin. (3) din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr.
133 din 8 iulie 2011, decizia privind refuzul de a autoriza prelucrarea datelor cu
caracter personal trebuie să conţină motivele ce justifică refuzul şi, după caz,
modalitatea de înlăturare a circumstanţelor ce împiedică prelucrarea datelor
respective. Decizia privind refuzul de a autoriza prelucrarea datelor cu caracter
personal poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ.
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Art. 26 alin. (7) din Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr.
133 din 8 iulie 2011, decizia de suspendare sau de încetare a operaţiunilor de
prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi contestată în instanţa de
contencios administrativ.
Art. 27 alin. (5) din aceeași lege, operatorul, persoana împuternicită de către
acesta sau subiectul datelor cu caracter personal pot contesta acţiunile, inacţiunile
şi decizia Centrului în instanţa de contencios administrativ.
Art. 60 alin. (3) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public nr. 158 din 4 iulie 2008, actul administrativ de sancţionare
disciplinară poate fi atacat de către funcţionarul public în instanţa de contencios
administrativ, în modul stabilit de lege.
Art. 23 alin. (4) din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de
demnitate publică nr. 199 din 16 iulie 2010, demnitarul are dreptul să atace în
instanţa judecătorească actul administrativ de eliberare din funcţie, doar în cazul
când legea statuează acest drept.
Art. 10 alin. (5) din Legea privind procedura notarială nr. 246 din 15
noiembrie 2018, încheierea de amânare, suspendare sau refuz poate fi atacată în
procedura de contencios administrativ, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 152 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25 februarie
1998, actul de stabilire a hotarelor poate fi atacat în instanţa de contencios
administrativ.
Art. 18 alin. (5) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25
februarie 1998, la modificarea planului cadastral şi/sau geometric, în cazul
prevăzut la alin. (4) lit. a), specialistul de lucrări cadastrale va întocmi actul de
constatare pe teren, de un model aprobat de organul central de specialitate în
domeniul cadastrului, în care vor fi descrise modificările efectuate în plan, inclusiv
modificările de suprafaţă, cauzele necesităţii de modificare şi se va notifica
îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru acest caz. Actul de
constatare pe teren, planul cadastral sau geometric nou şi acordul scris al titularilor
de drepturi, ale căror interese sunt atinse, se anexează la documentul ce confirmă
drepturile asupra bunului imobil, constituind parte componentă a acestuia. În cazul
în care specialistul de lucrări cadastrale constată că nu sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la alin. (4) lit. a), organul cadastral teritorial refuză să modifice planul.
Refuzul de a modifica planul poate fi atacat în instanţa judecătorească.
Art. 32 alin. (4) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25
februarie 1998, decizia argumentată privind prelungirea termenului de examinare a
cererii se comunică în scris solicitantului împreună cu propunerea de înlocuire a
documentelor sau de prezentare a unor documente suplimentare pentru
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înregistrarea drepturilor. Al doilea exemplar al deciziei privind prelungirea
termenului de examinare a cererii se îndosariază în dosarul cadastral. Decizia poate
fi atacată în instanţa de judecată.
Art. 54 din Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200
din 16 iulie 2010. Contestarea deciziei de returnare
(1) Decizia de returnare poate fi atacată în instanţa de judecată în a cărei rază
de competenţă se află subdiviziunea teritorială a autorităţii competente pentru
străini, care a emis decizia de returnare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
comunicării. Instanţa de judecată este obligată să soluţioneze cererea, în termen de
30 de zile calendaristice de la data primirii. Decizia primei instanţe este executorie,
însă poate fi contestată cu recurs în instanţa de apel.
(2) Exercitarea căii de atac, prevăzute la alin. (1), are efect suspensiv de
executare a deciziei de returnare, cu excepţia cazului în care decizia de returnare
este emisă la solicitarea străinului.
(3) Contestarea deciziei de returnare, formulată de către străinul luat în
custodie publică, se face la instanţa în a cărei rază de competenţă se află Centrul de
plasament temporar al străinilor şi nu suspendă măsura luării în custodie publică.
Art. 57 din Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200
din 16 iulie 2010. Contestarea deciziei privind declararea străinului persoană
indezirabilă
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării, decizia privind
declararea străinului persoană indezirabilă poate fi atacată de acesta în instanţă de
judecată.
(2) Exercitarea căii de atac, prevăzută la alin. (1), nu are efect suspensiv de
executare a deciziei privind declararea străinului persoană indezirabilă. În cazuri
bine justificate şi pentru a se preveni producerea de pagube iminente, reclamantul
poate cere instanţei de judecată să dispună suspendarea executării deciziei până la
soluţionarea acţiunii. Instanţa de judecată va examina de urgenţă cererea de
suspendare, hotărârea pronunţată, în acest caz, fiind executorie de drept.
(3) Cauza privind contestarea deciziei de declarare a străinului persoană
indezirabilă se examinează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data
primirii. Decizia primei instanţe este definitivă şi executorie, însă poate fi
contestată cu recurs în instanţa de apel.
4) Legile conexe Codului administrativ, care indică adresarea nemijlocită în
instanța de contencios administrativ.
Art. 23 alin. (1) din Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11 mai
2000, în cazul în care persoana care consideră că drepturile sau interesele legitime,
în ceea ce priveşte accesul la informaţie i-au fost lezate, precum şi în cazul în care
nu este satisfăcută de soluţia dată de către conducerea furnizorului de informaţii
sau de către organul ierarhic superior al acestuia, ea poate ataca acţiunile sau
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inacţiunea furnizorului de informaţii direct în instanţa de contencios administrativ
competentă.
Art. 66 alin. (1) și (4) din Legea privind administrația publică locală nr. 436
din 28 decembrie 2006, orice persoană fizică sau juridică ce se consideră vătămată
într-un drept al său, printr-un act administrativ emis de o autoritate a administraţiei
publice locale, poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat controlul
legalităţii actului. Exercitarea dreptului prevăzut în prezentul articol nu lipseşte
solicitantul de dreptul sesizării directe a instanţei de contencios administrativ, în
condiţiile legii.
Art. 69 alin. (1) din aceeași lege, în cazul în care consideră că actul poate
avea consecinţe grave, în scopul prevenirii unei pagube iminente, oficiul teritorial
al Cancelariei de Stat poate sesiza direct instanţa de contencios administrativ, după
primirea actului pe care îl consideră ilegal, încunoştinţând, de îndată, autoritatea
locală emitentă.
5) Legile conexe Codului administrativ, care prevăd contestarea actului
administrativ individual atât la autoritatea publică emitentă, cât și în instanța de
contencios administrativ.
Art. 31 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25 februarie
1998. Respingerea cererii
(1) Cererea se respinge, dacă:
a) lipseşte actul de identitate al solicitantului sau dacă actul conţine
inexactităţi;
b) a fost prezentată de o persoană neautorizată;
c) lipsesc documentele pentru înregistrare;
d) documentele prezentate nu corespund cerinţelor stabilite de legislaţie;
e) drepturile solicitate pentru înregistrare nu sunt susceptibile de înscriere în
Registrul bunurilor imobile;
f) dreptul asupra bunului imobil solicitat pentru înregistrare este înregistrat
pe numele unei alte persoane;
f1) datele din documentele prezentate nu corespund datelor din cadastru, cu
excepţia cazurilor în care necorespunderea este cauzată de o eroare tehnică a
organului cadastral teritorial;
g) înregistrarea dreptului trebuie să fie efectuată de un alt organ cadastral
teritorial;
h) este notată aplicarea sechestrului sau interdicţia de înstrăinare sau grevare
a bunului imobil dreptul asupra căruia este solicitat, spre înregistrare, cu excepţia
cazului în care actul juridic stipulează expres că este încheiat sub condiţia
suspensivă a ridicării sechestrului sau interdicţiei;
i) nu a fost achitată plata pentru înregistrare.
(2) În cazul când cererea este respinsă, ea nu se înregistrează, iar
documentele se restituie solicitantului sau reprezentantului acestuia. Registratorul
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consemnează în scris temeiurile respingerii, care se aduc la cunoştinţă
solicitantului. Copia cererii pe care sunt indicate temeiurile respingerii şi copia
actelor anexate la cerere se îndosariază în dosarul cadastral.
(3) Respingerea cererii, în temeiul invocat la alin. (1) lit. f), poate fi
soluţionată prin acţiunea în rectificare. Respingerea cererii pe celelalte temeiuri,
specificate la alin. (1), poate fi atacată în instanţa de judecată sau la registratorul
din cadrul Agenţiei Servicii Publice, iar decizia acestuia poate fi atacată în instanţa
de judecată.
Art. 29 alin. (6) din Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea
Patriei nr. 1245 din 18 iulie 2002, cetăţenii pot contesta hotărârea comisiei de
recrutare-încorporare în Comisia de Stat pentru Încorporare sau o pot ataca în
instanța de judecată, în modul stabilit de lege, în termen de 10 zile de la data
comunicării ei. Executarea hotărârii contestate sau atacate se suspendă.
*Clasificarea expusă conține doar unele exemple care nu sunt
exhaustive.
Totodată, pentru efectuarea prezentei generalizări au fost studiate 35 de
decizii, pronunțate de Curtea Supremă de Justiție, în perioada 1 aprilie 2019 – 1
decembrie 2021, ce au avut ca obiect examinarea chestiunii cu privire la
respectarea procedurii prealabile, în acțiunile de contencios administrativ. De
asemenea, din judecătorii au fost interpelate dosarele examinate în procedura
contenciosului administrativ, inițiate după intrarea în vigoare a Codului
administrativ (cu excepția celor electorale), în care problema respectării procedurii
prealabile a fost soluționată prin acte judecătorești și în privința cărora a fost
realizat controlul judecătoresc de către instanțele ierarhic superioare.
În urma solicitării date, din cele 15 judecătorii au parvenit 54 de dosare,
și anume, din:
Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani – 24 de dosare;
Judecătoria Criuleni – 1 dosar;
Judecătoria Hâncești – 1 dosar;
Judecătoria Orhei – 3 dosare;
Judecătoria Strășeni – 2 dosare;
Judecătoria Anenii Noi – 1 dosar;
Judecătoria Căușeni – 3 dosare;
Judecătoria Ungheni – 1 dosar;
Judecătoria Bălți – 5 dosare;
Judecătoria Drochia – 0 dosare;
Judecătoria Edineț – 1 dosar;
Judecătoria Soroca – 5 dosare;
Judecătoria Cahul – 4 dosare;
Judecătoria Comrat – 3 dosare;
Judecătoria Cimișlia – 0 dosare.
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II. Constatări
Ca urmare a studiului efectuat, s-a stabilit că instanțele ierarhic inferioare
aplică corect și uniform legislația cu privire la respectarea procedurii prealabile,
atunci când normele legislative speciale derogatorii prevăd procedura prealabilă.
În asemenea condiții, considerăm oportună prezentarea din practică, doar a
două cazuri.
În speță: Ț.A. a depus cerere de chemare în judecată împotriva CTAS
Drochia și CNAS cu privire la anularea refuzului nr. 1-01/15-936 din 1 aprilie
2019 și obligarea stabilirii pensiei pentru vechimea în muncă, precum și
compensarea cheltuielilor de judecată.
Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 29 noiembrie 2019,
s-a declarat inadmisibilă acțiunea depusă de Ț.A. împotriva CTAS Drochia și
CNAS ce vizează anularea refuzului nr. 1-01/15-936 din 1 aprilie 2019 și obligarea
stabilirii pensiei pentru vechimea în muncă, precum și compensarea cheltuielilor de
judecată, în temeiul art. 207 alin. (2) lit. f) Cod administrativ.
Pentru a decide astfel, instanța de judecată a menționat că actele și lucrările
cauzei denotă cert că Ț.A. a depus cererea de chemare în judecată, fără a se adresa,
inițial, cu cerere prealabilă la CNAS, pentru a solicita anularea actului
administrativ individual, și anume, a refuzului nr. 1-01/15-936 din 1 aprilie 2019,
precum și obligarea stabilirii pensiei pentru vechimea în muncă.
Astfel, se constată că reclamantul nu a respectat procedura prealabilă
obligatorie, în prezenta cauză, or, conform art. 208 alin. (1) Cod administrativ,
coroborat cu art. 40 din Legea privind sistemul public de pensii nr. 156 din 4
octombrie 1998, decizia privind stabilirea dreptului la pensie sau respingerea
cererii de pensionare privind reținerile din pensie, sau încasarea sumelor plătite în
plus poate fi contestată la Casa Națională de Asigurări Sociale. În caz de dezacord
cu decizia Casei Naționale de Asigurări Sociale, aceasta poate fi atacată în
instanța de contencios administrativ competentă.
Un alt exemplu: R.T. a depus cerere de chemare în judecată împotriva
Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, Oficiul teritorial
Cahul, cu privire la anularea deciziei nr. 0001 RC din 29 aprilie 2020, referitoare la
recuperarea cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat.
Prin încheierea Judecătoriei Cahul, sediul Central din 8 iulie 2021, s-a
declarat inadmisibilă acțiunea depusă de R.T. împotriva Consiliului Național
pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, Oficiul teritorial Cahul cu privire la
anularea deciziei nr. 0001 RC din 29 aprilie 2020, ce ține de recuperarea
cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat, în virtutea art.
207 alin. (2) lit. f) Cod administrativ.
În motivarea soluției adoptate, instanța de judecată a punctat că reclamanta
nu a respectat reglementările art. 208 alin. (1) Cod administrativ, coroborat cu art.
231 alin. (2) lit. b) și (3) din Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat,
9

nr. 198 din 26 iulie 2007, care prevede că, în decurs de 30 de zile de la data
indicată în avizul de primire sau în confirmarea transmiterii deciziei emise de
coordonatorul oficiului teritorial, persoana vizată poate adresa o cerere oficiului
teritorial privind revocarea, în tot sau în parte, a deciziei privind recuperarea
cheltuielilor pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat. În cazul
recunoașterii datoriei, persona vizată în decizie trebuie să prezinte oficiului
teritorial dovada achitării sumei, până la expirarea termenului indicat la alin. (2).
În cazul respingerii cererii prevăzute la alin. (2) lit. b) sau în cazul lipsei
răspunsului oficiului teritorial, persoana vizată poate contesta decizia emisă de
coordonator în instanța de contencios administrativ.
În consecință, acțiunea urmează a fi declarată inadmisibilă, deoarece
reclamantul s-a adresat direct în instanța de judecată, fără a respecta procedura
prealabilă, care este obligatorie în cazul dat.
Prin decizia Curții de Apel Cahul din 24 septembrie 202, s-a declarat
inadmisibil recursul depus de R.T. împotriva încheierii Judecătoriei Cahul, sediul
Central din 8 iulie 2021.
Totodată, analiza practicii judiciare denotă faptul că instanțele ierarhic
inferioare interpretează greșit normele legale ce vizează necesitatea respectării
procedurii prealabile, atunci când normele speciale derogatorii nu prevăd o
astfel de procedură.
Or, regula stabilită de legiuitor este că procedura prealabilă va fi efectuată
doar în cazul în care este prevăzută expres în norme legislative speciale
derogatorii.
Astfel, pentru a specifica cele expuse, aducem următoarele exemple din
practica judiciară, în care, chiar dacă normele speciale derogatorii nu prevăd
procedura prealabilă, instanțele de judecată consideră obligatorie respectarea
acesteia.
De exemplu:
Art. 27 alin. (5) din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.
133 din 8 iulie 2011 prevede că operatorul, persoana împuternicită de către acesta
sau subiectul datelor cu caracter personal pot contesta decizia Centrului în
instanța de contencios administrativ.
La 5 ianuarie 2021, E.C. a depus cerere de chemare în judecată împotriva
Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal ce vizează
anularea deciziei nr. 330 din 26 noiembrie 2020 și obligarea emiterii actului
administrativ, prin care să se constate încălcarea Legii privind protecția datelor cu
caracter personal de către executorul judecătoresc O.Ș.
Prin încheierea Judecătorie Chișinău, sediul Râșcani din 9 februarie 2021, sa declarat inadmisibilă acțiunea depusă de E.C. împotriva Centrului Național
pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal ce ține de anularea deciziei nr. 330
din 26noiembrie 2020 și obligarea emiterii actului administrativ, prin care să se
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constate încălcarea Legii privind protecția datelor cu caracter personal de către
executorul judecătoresc O.Ș., în baza art. 207 alin. (2) lit. f) Cod administrativ.
În argumentarea soluției adoptate, instanța de judecată a punctat că, în speță,
acțiunea în contestare și în obligare nu este admisibilă, deoarece procedura
prealabilă nu a fost respectată, iar starea de fapt procesuală, care condiționează
admisibilitatea acțiunii, nu se atribuie excepțiilor legale, specificate la art. 163 Cod
administrativ.
Or, titularul acțiunii conferă o interpretare contrară spiritului și literei legii,
asta în condițiile în care sintagma „pot”, utilizată în art. 27 alin. (5) din Legea
privind protecția datelor cu caracter personal, denotă o discreție decizională a
destinatarului deciziei de a-l contesta în instanța de contencios administrativ, fie de
a nu-l contesta, de altfel, exprimă o posibilitate, conform DEX-ului. În acest sens, a
nu se confunda locuțiunile utilizate de legislator în diverse acte legislative ca:
„poate fi contestată în instanța de judecată fie/sau la organul emitent”, „poate
contesta actul direct sau nemijlocit în instanța de judecată”, care dispun de
încărcături semantice distincte și nicidecum nu reprezintă un formalism excesiv.
La caz, din sensul normei abordate rezidă că decizia ce vizează constatarea
lipsei încălcării Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter
personal, în circumstanțele de fapt expuse în prezenta decizie, poate fi contestată în
instanța de contencios administrativ, cu respectarea exigențelor legale statuate în
Codul administrativ, care impune, în mod imperativ, respectarea căii prealabile
extrajudiciare de tranșare a litigiului, cu excepțiile reflectate în art. 163 din Codul
administrativ, care nu sunt incidente în speță.
Astfel, art. 27 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.
133 din 8 iulie 2011 nu indică franc asupra posibilității adresării nemijlocite în
instanța de judecată, în maniera reglementată de art. 163 lit. c) din Codul
administrativ.
Derogări de la aplicabilitatea dispozițiilor Codului administrativ sunt
admisibile numai în limitele exigențelor legale cumulative, stipulate la art. 2 alin.
(2) din Codul administrativ. Din norma legală citată rezidă că numai anumite
aspecte pot fi reglementate prin derogare de la Codul administrativ, și dacă se
întrunesc cumulativ patru condiții: 1. domenii specifice de activitate; 2. norme
legislative speciale derogatorii; 3. reglementarea derogatorie să fie absolut
necesară; 4. reglementarea să nu contravină esenței (principiilor) Codului
administrativ.
În speță, nu sunt întrunite condițiile legale, enunțate de art. 2 alin. (2) din
Codul administrativ, iar noțiunile juridice, utilizate de legiuitor în textul normativ
al art. 27 din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter
personal, precum „instanța de contencios administrativ”, reflectă noțiuni din Legea
contenciosului administrativ, care a fost abrogată. Codul administrativ nu instituie
instanțe de contencios administrativ, dar numai principiul specializării organice a
judecătorilor, completelor sau, eventual, colegiilor competente pentru examinarea
acțiunilor în contencios administrativ. Mai mult, verbul „pot” din textul articolului
precitat punea accentul pe principiul disponibilității, având în vedere că, anterior
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Codului administrativ, existau reglementări dispersate, în special a diferitor aspecte
de procedură administrativă, însă, după intrarea Codului în vigoare, condițiile de
admisibilitate a acțiunii în contenciosul administrativ sunt prevăzute exclusiv de
Codul administrativ, dar nu de normele dreptului material.
Neexecutarea reglementărilor art. 257 alin. (3) din Codul administrativ de
către subiecții de drept competenți nu constituie un motiv plauzibil pentru
instanțele judecătorești de neaplicare a Codului administrativ și soluționarea
problemelor de aplicare a legii, conform principiilor ce guvernează aplicarea legii
în timp. Orice altă soluție ar fi contrară nu numai principiului respectării statului de
drept, dar și un serios obstacol în dezvoltarea democratică a societății și aplicării
imediate a prevederilor Codului administrativ și, totodată, diametral opusă
legalității și eficienții activității administrative a autorităților publice.
Mai mult, aplicarea Codului administrativ este determinată de principiul
efectului imediat al legii noi, iar aceasta presupune că legea nouă guvernează
imediat toate situațiile juridice actuale, care intră în sfera ei de acțiune.
Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 24 mai 2011, s-a respins recursul
declarat de E.C. împotriva încheierii Judecătorie Chișinău, sediul Râșcani din 9
februarie 2021.
În motivarea soluției adoptate, instanța de apel a reiterat că art. 27 alin. (5)
din Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011 nu
stabilește condițiile și premisele de exercitare a dreptului la acțiune, fără
respectarea procedurii prealabile, deci, la intentarea unei acțiuni de contestare a
deciziei Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,
reclamantul urma să respecte condițiile stabilite la art. 208 Cod administrativ, care
prevede respectarea procedurii prealabile.
O altă speță:
Art. 67 alin. (1) și (4) din Legea privind administrația publică locală nr. 436
din 28 decembrie 2006 statuează că orice persoană fizică sau juridică ce se
consideră vătămată într-un drept al său, printr-un act administrativ emis de o
autoritate a administrației publice locale, poate solicita oficiului teritorial al
Cancelariei de Stat controlul legalității actului.
Exercitarea dreptului prevăzut în prezentul articol nu lipsește solicitantul de
dreptul sesizării directe a instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
La 14 mai 2020, V.L. a depus cerere de chemare în judecată împotriva
Primăriei or. Căușeni, terț, Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, cu
privire la contestarea dispozițiilor nr. 03-1/40 din 28 februarie 2020, nr. 03-/49 din
9 martie 2020 și nr. 03-1/65 din 26 martie 2020.
Prin încheierea Judecătoriei Căușeni, sediul Central din 5 iunie 2020, s-a
declarat inadmisibilă acțiunea depusă de V.L. împotriva Primăriei or. Căușeni, terț,
Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, ce ține de contestarea dispozițiilor
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nr. 03-1/40 din 28 februarie 2020, nr. 03-/49 din 9 martie 2020 și nr. 03-1/65 din
26 martie 2020, în virtutea art. 207 alin. (2) lit. f) Cod administrativ.
Pentru a decide astfel, instanța de judecată a punctat că reclamantul urma să
conteste cu cerere prealabilă dispozițiile contestate la autoritatea publică emitentă
și, respectiv, numai după adresarea și primirea răspunsului la cererea prealabilă,
urma să se adreseze în instanța de contencios administrativ.
Așadar, ținând cont de faptul că acțiunea a fost înaintată, fără respectarea
procedurii prealabile, acțiunea este inadmisibilă, deoarece, în prezenta cauză,
procedura prealabilă este obligatorie.
Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 12 octombrie 2020, s-a respins
recursul declarat de V.L. împotriva încheierii Judecătorie Chișinău, sediul Râșcani
din 9 februarie 2021, fiind invocat faptul că este nefondat argumentul recurentului,
precum că art. 67 alin. (4) din Legea privind administrația publică locală nr. 436
din 28 decembrie 2006 îi acordă dreptul de a depune acțiunea direct în instanța de
judecată, deoarece, potrivit art. 7 alin. (3) din Legea privind actele normative nr.
100 din 22 decembrie 2017, în cazul în care între două acte normative, cu aceeași
forță juridică, apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act
normativ adoptat, aprobat sau emis, cu excepția situațiilor stabilite la art. 5 alin. (3)
și (4).
Un alt exemplu:
Art. 208 alin. (3) Cod administrativ, dacă procedura prealabilă nu este
prevăzută de lege, acțiunea în obligare se admite numai în cazul în care
reclamantul a depus anterior, la autoritatea publică competentă, o cerere de
emitere a actului administrativ individual.
Art. 38 alin. (3) din Legea cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate
nr. 132 17 iunie 2016, persoana poate contesta actul de constatare, în condiţiile
stabilite la art. 36.
Art. 36 din aceeași lege, persoana care a fost supusă controlului poate
contesta actul de constatare, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în
instanţa de contencios administrativ.
La 27 decembrie 2019, E.B. a depus cerere de chemare în judecată împotriva
Autorității Naționale de Integritate, ce vizează obligarea examinării sesizării din 19
noiembrie 2019, înregistrată cu nr. B-428/19, conform procedurii stabilite de
reglementările art. 37-39 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de
Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016; efectuării controlului, în corespundere cu
stipulările art. 37 din Legea privind respectarea regimului juridic al conflictelor de
interese nr. 132 din 17 iunie 2016, în ceea ce privește acțiunile/inacțiunile
membrului Comisiei de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General
(instituită prin ordinul Ministrului Justiției nr. 261 din 17 octombrie 2019), R.S., și
a Președintelui Comisiei de preselecție, ex-ministrul justiției, O.S., în cadrul
organizării și desfășurării activității Comisiei și a evaluării candidaților, precum și
a actualului Ministru al Justiției, F.N., care, în speță, nu au respectat obligația de a
13

soluționa încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese; și emiterii, în
acord cu dispozițiile art. 38 din Legea cu privire la Autoritatea Națională de
Integritate nr. 132 din 17 iunie 2016, a actului de constatare ce ține de rezultatele
controlului efectuat asupra circumstanțelor menționate în prezenta cerere.
Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 23 iunie 2020,
acțiunea sus-numită a fost declarată inadmisibilă, în virtutea art. 207 alin. (2) lit. f)
Cod administrativ.
În motivarea soluției adoptate, instanța de judecată a menționat că acțiunea
în obligare nu este admisibilă, deoarece procedura prealabilă nu a fost respectată,
iar starea de fapt procesuală, care condiționează admisibilitatea acțiunii, nu se
atribuie excepțiilor legale, prevăzute de art. 163 Cod administrativ.
Argumentul reclamantului, precum că art. 38 alin. (3), coroborat cu art. 36
alin. (1) din Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate nr. 132 din 17
iunie 2016 și, respectiv, art. 163 lit. c) Cod Administrativ, care stipulează că
procedura de examinare a cererii prealabile nu se efectuează dacă legea prevede
expres adresarea nemijlocită în instanța de judecată, a fost apreciat critic de
instanța de judecată, din motiv că normele menționate nu sunt aplicabile speței,
deoarece se referă la situația când actul de constatare este deja emis de către ANI,
însă nu și până la aceasta.
Mai mult ca atât, norma menționată, expres stabilește că actul de constatare
poate fi contestat, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de
contencios administrativ, doar de către persoana care a fost supusă controlului, fără
anumite excepții.
Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 12 octombrie 2020, s-a respins
recursul declarat de E.B. împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani
din 23 iunie 2020.
Spre exemplu:
Art. 10 alin. (5) din Legea privind procedura notarială nr. 246 din 15
noiembrie 2018, încheierea de amânare, suspendare sau refuz poate fi atacată în
procedura de contencios administrativ, conform legislației în vigoare.
La 6 iulie 2020, G.B. a depus cerere de chemare în judecată împotriva
notarului D.G., cu privire la anularea încheierii de refuz de îndeplinire a actului
notarial nr. 104 din 10 iunie 2020 și obligarea eliberării certificatului de moștenitor
legal asupra averii rămase după defunctul I.B.
Prin încheierea Judecătoriei Orhei, sediul Central din 1 septembrie 2020, s-a
declarat inadmisibilă acțiunea depusă de G.B. împotriva Notarului D.G., ce ține de
anularea încheierii de refuz de îndeplinire a actului notarial nr. 104 din 10 iunie
2020 și obligarea eliberării certificatului de moștenitor legal asupra averii rămase
după defunctul I.B., în baza art. 207 alin. (2) lit. f) Cod administrativ.
În motivarea soluției sale, instanța de judecată a relevat că acțiunea este
inadmisibilă din motivul neîndeplinirii condițiilor art. 208 Cod administrativ, și
anume, nerespectarea procedurii prealabile până la înaintarea acțiunii în instanța de
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contencios administrativ. Or, reclamantul nu a contestat cu cerere prealabilă
încheierea de refuz de îndeplinire a actului notarial.
Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 16 noiembrie 2020, s-a respins
recursul declarat de G.B. împotriva încheierii Judecătoriei Orhei, sediul Central din
1 septembrie 2020.
Un alt caz:
Art. 31 alin. (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25
februarie 1998 prevede că decizia privind refuzul înregistrării drepturilor se
comunică solicitantului în scris, iar un exemplar al deciziei se îndosariază în
dosarul cadastral. În cazul dosarului cadastral electronic, decizia se emite într-un
exemplar pe suport de hârtie, care se eliberează solicitantului, și unul sub formă
de document electronic, care se îndosariază în dosarul cadastral electronic.
Refuzul înregistrării drepturilor poate fi soluționat prin acțiunea în efectuarea
înregistrării, prin acțiunea în justificare sau, după caz, prin acțiunea în rectificare,
dacă sunt prezente temeiurile indicate în Codul civil. În celelalte cazuri, decizia de
refuz poate fi atacată în instanța de judecată sau la registratorul Agenției
Servicii Publice, iar decizia acestuia poate fi atacată în instanța de judecată.
La 7 februarie 2020, reclamanta P.A. a depus cerere de chemare în judecată
împotriva I.P. „Agenția Servicii Publice”, Departamentul Cadastru, Serviciul
Cadastral Teritorial Anenii Noi, terț, E.C., cu privire la anularea deciziei din 11
ianuarie 2020 și obligarea recepționării să înregistreze planul geometric al
terenului, cu modificarea datelor din cadastru.
Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 10 noiembrie
2020, s-a declarat inadmisibilă acțiunea depusă de P.A. împotriva I.P. „Agenția
Servicii Publice, Departamentul Cadastru, Serviciul Cadastral Teritorial Anenii
Noi, terț, E.C., referitoare la anularea deciziei din 11 ianuarie 2020 și obligarea
recepționării să înregistreze planul geometric al terenului, cu modificarea datelor
din cadastru, în temeiul art. 207 alin. (2) lit. f) Cod administrativ.
Pentru a decide astfel, instanța de judecată a relatat că titularul acțiunii nu a
contestat cu cerere prealabilă decizia registratorului Serviciul Cadastral Teritorial
Anenii Noi din 11 ianuarie 2020 la organul emitent, fie la cel superior, astfel că
reclamantul nu a epuizat calea prealabilă, motiv din care acțiunea urmează a fi
declarată inadmisibilă.
Or, pentru înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ ce ține de
anularea respectivului act, legea nu prevede expres adresarea nemijlocită în
instanța de judecată – art. 163 lit. c) Cod administrativ.
Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 15 aprilie 2020, s-a respins recursul
declarat de P.A. împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 10
noiembrie 2020, fiind invocat faptul că art. 31 alin. (3) din Legea cadastrului
bunurilor imobile nr. 1543 din 25 februarie 1998 nu indică franc asupra posibilității
adresării nemijlocite în instanța de judecată, în maniera reglementată de art. 163 lit.
c) Cod administrativ.
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Ultimul caz:
Art. 60 alin. (3) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public nr. 158 din 4 iulie 2008 stipulează că actul administrativ de
sancţionare disciplinară poate fi atacat de către funcţionarul public în instanţa de
contencios administrativ, în modul stabilit de lege.
Art. 90 alin. (1) și (2) din Codul muncii, în cazul restabilirii la locul de
muncă a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din serviciu, angajatorul
este obligat să repare prejudiciul cauzat acestuia.
Repararea de către angajator a prejudiciului cauzat salariatului constă în:
a) plata obligatorie a unei despăgubiri pentru întreaga perioadă de absenţă
forţată de la muncă, într-o mărime nu mai mică decât salariul mediu al
salariatului, pentru această perioadă;
b) compensarea cheltuielilor suplimentare, legate de contestarea
transferului sau a eliberării din serviciu (consultarea specialiştilor, cheltuielile de
judecată etc.);
c) compensarea prejudiciului moral, cauzat salariatului.
La 25 iunie, I.G. a depus cerere de chemare în judecată împotriva
Judecătoriei Hâncești cu privire la anularea răspunsului nr. 4-862-2u din 18 mai
2020, a pct. 2 din ordinul nr. 54-p din 19 mai 2020 ce vizează eliberarea din
funcție, începând cu 10 iunie 2020, restabilirea în funcția de asistent judiciar al
Judecătoriei Hâncești, începând cu 10 iunie 2020, încasarea salariului pentru
absența forțată de la muncă, acordarea a 4 zile de concediu anual suplimentar
plătit, pentru anul 2018-2019, și 4 zile de concediu anual suplimentar plătit, pentru
anul 2019-2020, precum și compensarea prejudiciului moral, în mărime de 22 770
de lei.
Prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi, sediul Central din 19 noiembrie
2020, acțiunea a fost admisă parțial. S-a anulat actul individual defavorabil nr. 4862-2u din 18 mai 2020, emis de președintele Judecătoriei Hâncești. S-a anulat
punctul 2 din ordinul nr. 54-p din 19 mai 2020 ce ține de eliberarea din funcție a
I.G., începând cu data de 10 iunie 2020, emis de președintele Judecătoriei
Hâncești. S-a restabilit I.G., în funcția de asistent judiciar, la Judecătoria Hâncești.
A fost încasat de la Judecătoria Hâncești, în beneficiul I.G., salariul pentru
perioada absenței forțate de la lucru, începând cu 10 iunie 2020 până la data de 10
august 2020, prejudiciul moral, în mărime de 8 000 de lei și cheltuieli de judecată,
în sumă de 97,30 de lei. În rest, acțiunea a fost respinsă, ca fiind neîntemeiată.
Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 3 martie 2021, a fost admis apelul
depus de Judecătoria Hâncești, sediul Central și casată hotărârea Judecătoriei
Anenii Noi, sediul Central din 19 noiembrie 2020, în partea admiterii pretenției cu
privire la repararea prejudiciului moral, în mărime de 8 000 de lei, cu emiterea, în
această parte, a unei noi decizii în ceea ce privește declararea acestei pretenții, ca
inadmisibilă. În rest, hotărârea Judecătoriei Anenii Noi, sediul Central din 19
noiembrie 2020 a fost menținută.
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Pentru a decide astfel, instanța de apel a conchis că pretenția referitoare la
repararea prejudiciului moral neîntemeiat a fost admisă de instanța de fond,
urmând a fi declarată inadmisibilă, pe motivul nerespectării procedurii prealabile.
La acest capitol, instanța de apel a reținut prevederile art. 167 alin. (4) Cod
administrativ, care indică faptul că, dacă, prin cererea prealabilă, se solicită și
repararea prejudiciului, atunci cererea ce vizează repararea prejudiciului se
examinează de autoritatea publică emitentă, în procedură administrativă separată.
Instanța de apel a stabilit că pentru înaintarea în instanța de contencios
administrativ a unei pretenții ce se referă la repararea prejudiciului moral cauzat,
prin activitatea administrativă ilegală, I.G. urmează, în mod obligatoriu, să
înainteze Judecătoriei Hâncești, sediul Central această pretenție, după anularea
actului administrativ ilegal, prin hotărârea instanței de judecată rămasă definitivă,
condiție ce nu a fost realizată.
Or, art. 60 alin. (3) Cod administrativ stipulează că, în cazul depunerii
cererii privind acordarea despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin emiterea
unui act administrativ individual sau normativ ilegal, termenul general începe să
curgă din data în care hotărârea instanței de judecată, prin care s-a anulat actul
administrativ ilegal, a rămas definitivă.
Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 16 iunie 2021, recursul depus
de Judecătoria Hâncești, sediul Central împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău
din 3 martie 2021, a fost declarat inadmisibil.
Aceeași concluzie cu referire la prejudiciul moral se regăsește și în decizia
Curții Supreme de Justiție nr. 3ra-457/21 din 21 aprilie 2021.

III. Concluzii
1. Rezultatele generalizării ce vizează soluționarea chestiunii cu privire la
respectarea procedurii prealabile, în acțiunile de contencios administrativ, atestă
faptul că, în toate cazurile, atunci când normele legislative speciale derogatorii nu
prevăd procedura prealabilă, instanțele ierarhic inferioare incorect declară
acțiunile inadmisibile, în virtutea art. 207 alin. (2) lit. f) Cod administrativ, din
motiv că nu sunt întrunite condițiile specificate la art. 208 Cod administrativ.
2. Art. 208 alin. (1) Cod administrativ instituie procedura prealabilă ca o
condiție de formulare a acțiunii în contencios administrativ. Nerespectarea acestei
proceduri are ca rezultat declararea inadmisibilității acțiunii – art. 207 alin. (2) lit.
f) Cod administrativ.
În acest sens, se punctează că art. 162 din Codul administrativ stabilește că
procedura prealabilă urmărește scopul de a verifica legalitatea actelor
administrative individuale. Fiind o procedură quazi-judiciară, autoritățile învestite
17

cu competența în procedura prealabilă acționează de parcă ar fi instanțe de
judecată. Cererea prealabilă poate fi formulată în vederea:
a) anulării, în tot sau în parte, a unui act administrativ individual ilegal sau
nul;
b) emiterii unui act administrativ individual.
Astfel, se constată că procedura prealabilă este necesar a fi efectuată,
doar în cazul actelor administrative cu caracter individual.
3. Totodată, art. 162 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 208 alin. (1) Cod
administrativ, devine aplicabil în cazul procedurii prealabile ori de câte ori legea
specială reglementează procedura prealabilă.
Altfel spus, regula generală, în cazul acțiunii în contestare, este că
reclamantul nu urmează să efectueze procedura prealabilă. Pe cale de excepție,
procedura prealabilă va fi necesară pentru intentarea unei acțiuni în contestare,
atunci când normele legislative speciale derogatorii prevăd expres calea prealabilă
de soluționare a litigiului.
Asta deoarece, textul de lege „în cazurile prevăzute de lege” din art. 208
alin. (1) Cod administrativ fundamentează regula că cererea prealabilă va fi depusă
în scris, la autoritatea publică emitentă, în termen de 30 de zile (sau în alt termen
prevăzut de legile speciale) de la comunicarea sau de la notificarea actului
administrativ individual sau a respingerii petiției – art. 164 alin. (1), coroborat cu
art. 165 alin. (1) Cod administrativ, doar dacă legea specială reglementează o
asemenea procedură (procedura prealabilă).
De altfel, însuși art. 2 alin. (2) din Codul administrativ (dispozițiile în cauză
au fost contestate la Curtea Constituțională, însă, prin decizia nr. 145 din 17
decembrie 2020, sesizările au fost declarate inadmisibile) stabilește că anumite
aspecte ce țin de activitatea administrativă, privind domenii specifice de activitate,
pot fi reglementate prin norme legislative speciale derogatorii de la prevederile
prezentului cod, numai dacă această reglementare este absolut necesară și nu
contravine principiilor prezentului cod.
De asemenea, și în cazul acțiunii în obligare, procedura prealabilă va fi
respectată, doar dacă legea specială instituie o asemenea procedură. Deci, în cazul
în care procedura prealabilă nu este stipulată de lege, acțiunea în obligare se admite
numai în cazul în care reclamantul a depus anterior, la autoritatea publică
competentă, o cerere de emitere a actului administrativ individual.
Drept urmare, se conchide că procedura prealabilă este obligatorie,
doar atunci când legea specială o prevede expres, cu excepțiile stabilite de art.
163 Cod administrativ.
Pentru acțiunea de control normativ, acțiunea în realizare și cea în
constatare, Codul administrativ nu a prevăzut procedura prealabilă. Totuși,
acțiunea în realizare și cea în constatare sunt admisibile, numai dacă reclamantul sa adresat anterior la autoritatea competentă cu cerere corespunzătoare (art. 208
alin. (4) și (5).
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5. Pentru considerentele expuse supra, se decelează că până la aducerea
legislației în vigoare în concordanță cu Codul administrativ, regula, în cazul
procedurii prealabile, este că aceasta se va respecta, doar atunci când normele
legislative speciale derogatorii reglementează o asemenea procedură.
6. Cu referire la cererile de reparare a prejudiciului, Codul administrativ
prevede, în art. 10, că decizia autorității publice privind acordarea despăgubirilor
pentru prejudiciile cauzate prin activitatea administrativă ilegală este un act
administrativ individual.
Conform art. 167 alin. (4) din Codul administrativ, dacă prin cererea
prealabilă se solicită și repararea prejudiciului, atunci cererea privind repararea
prejudiciului se examinează de autoritatea publică emitentă în procedură
administrativă separată.
Iar potrivit art. 60 alin. (3) din Codul administrativ, în cazul depunerii
cererii privind acordarea despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin emiterea
unui act administrativ individual sau normativ ilegal, termenul general începe să
curgă din data în care hotărârea instanței de judecată, prin care s-a anulat actul
administrativ ilegal, a rămas definitivă. Dacă autoritatea publică a anulat un act
administrativ ilegal, termenul general începe să curgă din data în care decizia cu
privire la anularea actului administrativ ilegal a rămas incontestabilă.
Pentru început, se atenționează că art. 60 alin. (3) din Codul administrativ
reglementează termenul de adresare cu cerere de reparare a prejudiciului. Dar
întrucât, actul administrativ individual anulat, în tot sau în parte, de către instanța
de judecată nu produce efecte juridice, în totalitate sau în partea anulată, din
momentul emiterii lui (art. 228 alin (1) din Codul administrativ) cuantumul
prejudiciilor se va calcula retroactiv.
În continuare, se relevă că din interpretarea normelor sus-citate se deduce
cert că autoritatea publică emitentă este cea competentă să decidă în privința
cerinței de reparare a prejudiciului în cadrul unei proceduri administrative separate,
chiar și atunci când, prin cererea prealabilă, s-a solicitat și repararea prejudiciului.
Prin urmare, regula generală stabilită de legiuitor este că pretenția ce vizează
repararea prejudiciului, solicitată nemijlocit prin cererea prealabilă sau disputată
ulterior emiterii de către autoritatea publică a deciziei incontestabile cu privire la
anularea actului administrativ ilegal sau adoptării hotărârii judecătorești definitive
de anulare a actului administrativ ilegal, se examinează de către autoritatea publică
într-o procedură administrativă separată.
De altfel, prerogativa de a decide dacă litigiile de contencios administrativ se
pot referi concomitent și la pretenții accesorii de reparare a prejudiciului sau
prejudiciile vor fi solicitate și disputate ulterior rămâne la discreția participanților
la procedura administrativă.
Cu toate acestea, se conchide că Codul administrativ nu reglementează cum
urmează să decidă instanța de judecată atunci când autoritatea publică, neseparând
procedurile administrative, a respins integral cererea prealabilă, care conține și
solicitarea privind repararea prejudiciului.
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În asemenea caz, Curtea Supremă de Justiție constată că eroarea admisă de
autoritatea publică nu poate fi pusă în sarcina reclamantului, astfel că cerința
accesorie ce ține de repararea prejudiciului urmează a fi examinată de către
instanța de judecată concomitent cu pretenția principală, deoarece prin declararea
inadmisibilă a pretenției în cauză, reclamantul va trebui să suporte o sarcină
disproporționată și excesivă în raport cu eroarea admisă de autoritatea publică.
Totodată, se relevă că atunci când legea materială specială, corelată cu alte
legi generale (de exemplu, Codul muncii nr. 154/2003 cu Legea cu privire la
funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 din 4 iulie 2008) prevede
însuși caracterul accesoriu sau subsidiar a unor pretenții, precum și lipsa unei
proceduri prealabile, reglementările art. 60 alin. (3) din Codul administrativ nu
sunt aplicabile. Or, atunci când soluția dată unei chestiuni litigioase (anularea, în
tot sau în parte, a actelor administrative/normative) naște în mod firesc alte
chestiuni disputabile (repararea prejudiciului), cele din urmă ar trebui considerate
ca fiind implicite cererii principale, urmând a fi soluționate în cadrul procesului de
judecată.
Secția generalizare a practicii judiciare civile,
comerciale și de contencios administrativ
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