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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 

Comisia juridică, de  disciplină  şi imunități 

 

                                       Nr. 4c‐11/1170/2015 

                        Bucureşti, 12 octombrie 2015 

                                                  Pl x 634/2015 

RAPORT 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ 

    În  conformitate  cu prevederile  art. 95  şi 115   din Regulamentul Camerei Deputaților,  republicat, Comisia  juridică, de 
disciplină  şi  imunități  a  fost  sesizată  spre  dezbatere,  în  procedură  de  urgență,  în  fond,  cu  propunerea  legislativă  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,  trimisă cu adresa nr. Pl x – nr. 634 din 5 octombrie 
2015 şi înregistrată cu nr. 4c‐11/1170 din 7 octombrie 2015. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României,  republicată  şi ale art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată. 

Consiliul  Legislativ,  prin  avizul  nr.  1082  din  8  octombrie  2015,  a  avizat  favorabil  inițiativa  legislativă,  cu  observații  şi 
propuneri. 
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  Propunerea  legislativă  are  ca  obiect  de  reglementare modificarea  şi  completarea  Legii  nr.554/2004  a  contenciosului 
administrativ,  intervențiile  legislative vizând, potrivit Expunerii de motive „introducerea unei norme prin care  să  fie corectate 
unele inechități pentru trecut, rezultate din modul diferit de interpretare şi aplicare a aceloraşi prevederi legale”. 

   Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunități au dezbătut propunerea legislativă în şedința din 12 octombrie 2015.  

La discuții au participat, în calitate de invitați, domnul George Băeşu, preşedintele Autorității Naționale pentru Restituirea 
Proprietăților şi domnul Liviu Stancu, secretar de stat, din partea Ministerului Justiției. 

   La dezbateri au fost prezenți deputați, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunități, conform listei de prezență.   

  În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi  în Comisia  juridică, de disciplină şi 
imunități,  să  propună  plenului  Camerei Deputaților  adoptarea  propunerii  legislative  pentru modificarea  şi  completarea  Legii 
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu amendamente admise. 

  În raport cu obiectul şi conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 

                  VICEPREŞEDINTE,                                                                                                                             SECRETAR,                                                    

                Ciprian Nicolae NICA                                                                                                         Sorin Constantin STRAGEA 

        

       

Şef serviciu, consilier Ciprian Bucur 

Consilier parlamentar, Alexandra Muşat      

                        



3 

 

TABEL CENTRALIZATOR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ 

Nr. 
Crt. 

Text Legea nr.544/2004 a 
contenciosului administrativ 

Text iniţiativă legislativă Amendamente Motivare 

1.  Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii  nr. 554/2004  a 
contenciosului administrativ 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea art.24 din 
Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004 

Autor:Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Deoarece se intervine 
asupra unui singur 
articol din actul 
normativ de bază 

2.  Art. I- Legea contenciosului  
administrativ nr.554/2004, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr . 1.154 din 7 decembrie 
2004, cu modificările ş i   completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează  după cum urmează: 

Art.I. – Articolul 24 din 
Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr . 1.154 din 7 decembrie 
2004, cu modificările ş i  
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează  
după cum urmează: 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Pentru rigoarea 
exprimării 

3. Art. 24: Obligaţia executării 
(3)La cererea creditorului, în termenul 
de prescripţie a dreptului de a obţine 
executarea silită, care curge de la 
expirarea termenelor prevăzute la alin. 
(1) şi care nu au fost respectate, 
instanţa de executare, prin încheiere 
definitivă dată cu citarea părţilor, aplică 

1. La alineatul (3)  a l  articolului 
24 se introduce un nou 
paragraf, care va avea 
următorul cuprins: 
 

Alineatul (3)  a l  
articolului 24 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

Referitor la norma 
propusă pentru un 
„nou paragraf”potrivit 
art.59 alin.(3), teza a 
2-a şi finală din Legea 
nr.24/2000, 
republicată, cu 
modificările şi 
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conducătorului autorităţii publice sau, 
după caz, persoanei obligate o amendă 
de 20% din salariul minim brut pe 
economie pe zi de întârziere, care se 
face venit la bugetul de stat, iar 
reclamantului îi acordă penalităţi, în 
condiţiile art. 905 din Codul de 
procedură civilă. 
 

completările 
ulterioare,”nu se 
utilizează, pentru a 
exprima o modificare, 
redarea doar a unor 
fragmente ori 
sintagme dintr-un 
text.Modificarea 
trebuie să cuprindă în 
întregime textul vizat, 
cuprins în articol, 
alineat sau în 
elementul marcat al 
unei enumerări”.Ca 
urmare, este necesară 
modificarea 
corespunzătoare a 
art.24 alin.(3), 
textului de lege lata al 
acestuia adăugându-se 
în partea de final fraza 
propusă de iniţiatori. 

  “Termenul de calcul al amenzii  curge 
de la  data pronunţării î ncheierii prin 
care aceasta a fost aplicată şi până data 
punerii în executare a  obligaţiei 
prevăzute în titlul e xecutoriu." 

(3)La cererea creditorului, 
în termenul de prescripţie a 
dreptului de a obţine 
executarea silită, care 
curge de la expirarea 
termenelor prevăzute la 
alin. (1) şi care nu au fost 
respectate, instanţa de 
executare, prin încheiere 
definitivă dată cu citarea 
părţilor, aplică 
conducătorului autorităţii 
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publice sau, după caz, 
persoanei obligate o 
amendă de 20% din 
salariul minim brut pe 
economie pe zi de 
întârziere, care se face 
venit la bugetul de stat, iar 
reclamantului îi acordă 
penalităţi, în condiţiile art. 
905 din Codul de 
procedură civilă. Termenul 
de calcul al amenzii  curge 
de la  data pronunţării 
î ncheierii prin care aceasta 
a fost aplicată şi până data 
punerii în executare a  
obligaţiei prevăzute în titlul 
e xecutoriu. 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

4.   2. D upă alineatul (4) al 
articolului 24 se introduce un 
nou  alineat, alineatul (4)¹care 
va avea următorul cuprins: 
 

2. D upă alineatul (4) al 
articolului 24 se 
introduce un nou 
alineat, alin. (4)¹, cu 
următorul cuprins: 
 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 

  “(4)¹Dacă  debitorul  a  executat  
obligaţia, instanţa  va  fixa  numai  
suma  definitivă  datorată creditorului 
cu titlu de penalităţi.” 

“(4)¹ Dacă în termenul 
prevăzut la alin.(4) 
debitorul execută obligaţia 
prevăzută în titlul 

Pentru rigoarea 
exprimării 

De asemenea, în 
enunţul iniţiatorilor, 
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executoriu, instanţa de 
executare, la cererea 
creditorului, va fixa suma 
ce i se va datora acestuia cu 
titlu de penalităţi, prin 
hotărâre dată cu citarea 
părţilor.” 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

norma propusă face ca 
dispoziţiile alin.(3), 
prin care se stabileşte 
amenda cominatorie, 
să fie lipsite de 
efectivitate. 

5. Art. 24: Obligaţia executării 
(5)În lipsa cererii creditorului, după 
împlinirea termenului prevăzut la alin. 
(4), compartimentul executări civile al 
instanţei de executare va solicita 
autorităţii publice relaţii referitoare la 
executarea obligaţiei cuprinse în titlul 
executoriu şi, în cazul în care obligaţia 
nu a fost integral executată, instanţa de 
executare va fixa suma definitivă ce se 
va datora statului prin hotărâre dată cu 
citarea părţilor. 

3.După alineatul (5) al  
articolului 24 se introduce un  
nou  alineat, alineatul (6), care  
va avea următorul cuprins: 

3.După alineatul (5) al 
articolului 24 se 
introduce un  nou 
alineat, alin. (6), cu 
următorul cuprins: 
 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 

  “(6) Amenda şi penalităţile stabilite  în 
condiţiile  alin.(4), (4)¹ şi (5) vor 
putea f i  î n l ă t u r a t e   ori reduse pe  
calea contestaţiei la executare, dacă 
debitorul execută  obligaţia prevăzută 
în titlul executoriu şi dovedeşte 
existenţă unor motive temeinice care au 
justificat întârzierea executării.'' 

Nemodificat. Se recomandă 
corelarea normei cu 
dispoziţiile art.906 
alin.(5) din Legea 
nr.134/2010 privind 
Codul de procedură 
civilă, republicată, 
potrivit căruia doar 
penalităţile vor putea 
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fi înlăturate sau 
reduse, pe calea 
contestaţiei la 
executare. 

6.  Art.  II- Dispoziţiile prezentei legi se 
aplică  în toate situaţiile  în care 
sumele datorate cu titlu de amendă sau  
penalităţi nu au fost  fixate  până la 
data intrării  în vigoare a acesteia.'' 

Nemodificat.  

7.  Art.  III   -“Se anulează obligaţiile 
fiscale aferente amenzilor civile 
stabilite prin hotărâri judecătoreşti 
pronunţate în temeiul art.24 din Legea 
nr.554/2004, pentru perioadele 
anterioare datei de 1 noiembrie 2015 şi 
neachitate până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi.” 

Art.  III   -“Sunt amnistiate 
creanţele fiscale aferente 
amenzilor civile stabilite prin 
hotărâri judecătoreşti 
pronunţate în temeiul art.24 
din Legea contenciosului 
administrativ  nr.554/2004, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
pentru perioadele anterioare 
datei de 1 noiembrie 2015 şi 
neachitate până la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi.” 

Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 

 

De lege lata, 
obligaţiile fiscale sunt 
stabilite de organul 
fiscal competent prin 
decizia de impunere 
emisă şi comunicată 
contribuabilului. În 
speţă, este vorba de 
creanţe fiscale, adică 
obligaţia de o sursă, 
alta decât legea 
fiscală, constituind 
venit la bugetul de 
stat, au caracter fiscal, 
fără însă a fi obligaţii 
fiscale stabilite prin 
aplicarea legii fiscale. 

Dispoziţia propusă 
instituie o amnistie 
fiscală, nefiind în 
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discuţie validitatea 
sursei respectivei 
creanţe. 
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