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I. Teza de doctorat are ca temă revocarea actului administrativ, instituție care, în 

paleta de dimensiuni care particularizează regimul juridic al actului administrativ își relevă  

în mod neîndoielnic, un rol special, sub mai multe aspecte.  

Mai întâi, pentru că ea contribuie la îmbunătățirea ordinii juridice, prin eliminarea 

unor acte administrative asupra cărora planează aspecte de nelegalitate sau neoportunitate. 

Apoi,  pentru că permite administrației să reanalizeze astfel de acte și să revină asupra lor, 

contribuind nu numai la corectarea unor situații trecute, ci și la îmbunătățirea activității pe 

viitor. Finalitatea este aceea a responsabilizării, care reprezintă unul din obiectivele unei 

administrații moderne, autentic pusă în slujba cetățeanului. În acest fel,  revocarea se prezintă 

ca o dimensiune a dreptului cetățeanului, național și european, la o bună administrare și la o 

bună guvernare. 

În final dar nu în cele din urmă, revocarea reprezintă un remediu administrativ care 

atrage după sine rezolvarea mai facilă a problemelor cu care se confruntă particularii, 

eliminând, atunci când măsura este dispusă, nevoia acestora de a apela la remediul judiciar, 

care, astfel cum se știe, este mai anevoios, presupune întindere în timp, atrage cheltuieli de 

energii și de resurse, ceea ce nu este în interesul nimănui. 

Am urmărit nu doar să aprofundăm cercetarea acestei instituții, ci și să transmitem 

prin teza noastră un mesaj. Pentru administrație, să se aplece asupra acestei instituții 

considerând-o a fi una care îi îmbunătățește activitatea. A recunoaște că în actele pe care le-

a emis sau adoptat s-au strecurat erori în raport cu legea sau cu nevoile reale pe care trebuie 

să le satisfacă actul, este onorabil și responsabil, în egală măsură. Iar a pune tu însuți, ca 

emitent al actului, capăt acestor neconformități, este ceva care înnobilează administrația, 

face dovada unei înalte etici profesionale și administrative, care trebuie să reprezinte țelul 

fiecărei instituții publice și al celor care își desfășoară activitatea în cadrul ei, indiferent de 

calitatea lor, de funcționari publici sau contractuali. „Pentru destinatarii serviciului pe care 

autoritatea sau instituția publică îl prestează, nu prezintă o relevanță specială situația 

juridică a personalului implicat în realizarea lui, ci calitatea activității, modul și măsura în 

care ea răspunde așteptărilor pe care le au”1. Mesajul către cei administrați este unul de 

încurajare la a recurge la o asemenea procedură, într-un mod care să depășească formalismul 

care se întâlnește de ambele părți. Dacă ne raportăm la procedura prealabilă, ea se parcurge, 

de regulă, pentru că este obligatorie, nu pentru că autorul ei ar avea o veritabilă încredere în 

                                                 
1 V. Vedinaș, C. Bitea, Mutații aduse de Codul administrativ în reglementarea personalului 

din administrația publică, în Revista de Drept Public nr. 3/2019, p. 30. 
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eficiența demersului, iar administrația, în contrapartidă, răspunde formal, superficial, fără să 

facă dovada vreunui interes de a analiza motivația invocată și de a identifica argumentele 

care să o determine să revizuiască, adică să revoce, în tot sau în parte, actul. 

Am conceput structura tezei ca fiind compusă din patru titluri, pentru a conferi mai 

multă sistematizare demersului întreprins și a releva atât identitatea care este specifică 

fiecăruia din cele patru titluri, cât și corelația dintre ele. 

Primul titlu  poartă denumirea actul administrativ și este structurat în patru capitole, 

în care sunt analizate, în succesiune, sfera formelor de activitate a administrației publice, 

actul administrativ, ca formă juridică principală de activitate a administrației, tipurile de 

acte administrative și  constituționalitatea și legalitatea actului administrativ.  

Titlul al doilea este consacrat revocării, în calitatea acesteia de principiu al regimului  

juridic al actului administrativ. Este alcătuit din patru capitole, în care sunt abordate 

conceptele fundamentale, din perspectivă doctrinară și legislativă, constantele regimului 

juridic al revocării, actele administrative exceptate de la revocare și reflectarea revocării 

în jurisprudența instanțelor judecătorești și a Curții Constituționale. 

Titlul al treilea  cercetează revocarea în sistemul de drept european și cuprinde două 

capitole, în care sunt analizate, mai întâi, principiile securităâții juridice și al încrederii 

legitime și apoi  sunt prezentate unele concluzii privind dreptul Uniunii Europene.  

Titlul al patrulea  are ca obiect de analiză revocarea în sistemele naționale ale unor 

state membre, fiind vorba despre Franța, Spania și unele state din sistemul iberic, Germania, 

Italia și Marele Ducat de Luxemburg. 

Precizăm că fiecare dintre cele patru titluri se încheie cu concluzii proprii, iar la 

finalul tezei, sunt concluziile generale și propunerile de lege ferenda. 

Am avut în permanență preocuparea de a menține cercetarea în limitele 

obiectivului principal al lucrării, determinat de tema aleasă, și anume cea a revocării 

actelor administrative. 

Am utilizat, pentru documentare, în primul rând lucrările de specialitate din doctrina 

românească și străină. O atenție deosebită am acordat-o surselor extradoctrinare utilizate, 

respectiv site-urile instituțiilor și autorităților publice sau ale publicațiilor on line 

recunoscute. Pentru jurisprudența instanțelor judecătorești și a Curții Constituționale, am 

utilizat fie site-urile oficiale ale acestora, fie publicațiile oficiale sau culegeri doctrinare. 

Ca metode de cercetare științifică, am utilizat metoda analitică-sintetică, 

concentrându-se asupra înțelegerii conceptelor și procedurilor administrative și judiciare. 

În egală măsură, am utilizat metoda exegetică interpretativă, în care am pus accentul 
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pe interpretarea logică a textului de lege prin raportare la voința legiuitorului. Cu titlu de 

exemplu, invocăm modul de analiză a dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 554/20042 a 

contenciosului administrativ referitor la procedura administrativă prealabilă. Utilizând 

această metodă, am putut tranșa, din punctul nostru de vedere, unele aspecte relativ 

controversate în literatura de specialitate, cum ar fi, spre exemplu, dacă revocarea poate să 

vizeze și actele administrative cu caracter normativ, unii autori excluzând o asemenea 

posibilitate. Am fundamentat astfel că o asemenea posibilitate se desprinde din însăși 

substanța reglementării textului de lege, care face referire la ambele categorii de acte 

administrative atunci când consacră regimul juridic al acestei proceduri sub cele două forme 

ale sale, recurs grațios și recurs administrativ ierarhic. 

În realizarea demersului de cercetare am valorificat și experiența profesională 

dobândită ca avocat, dar și cea dobândită ca asistent universitar, o perioadă de 3 ani, la 

Facultatea de Drept a Universității București. 

Astfel cum am arătat, în partea finală a tezei am cuprins unele concluzii și propuneri 

de lege ferenda. 

II. În ceea ce privește partea consacrată concluziilor,  vom prezenta, în cele ce 

urmează, pe cele mai importante dintre acestea. 

1. Ideea centrală de la care am plecat a fost aceea că revocarea prezintă o 

semnificație deosebită atât în sistemele naționale de drept ale statelor membre ale Uniunii 

Europene, cât și la nivelul dreptului Uniunii Europene, deoarece prin intermediul ei se 

realizează un echilibru între ceea ce constituie în opinia noastră cei doi piloni ai oricărei 

ordini juridice dintr-un stat de drept. Pe de o parte, legalitatea, iar pe de altă parte, 

stabilitatea raporturilor juridice născute din punerea în executare a acestor acte cu forță 

juridică obligatorie și executorie. 

Prin intermediul revocării, se pune la dispoziție administrației un instrument care 

să o determine să-și analizeze propriile acte, putând ajunge la una din următoarele două 

concluzii: fie la stabilirea unei conformități între activitatea pe care a desfășurat-o și 

lege, fie la determinarea unui dezechilibru între cele două, de unde necesitatea 

intervenției unui remediu prin care starea de legalitate să fie repusă în matca sa firească. 

Poate fi vorba fie despre un remediu administrativ, cu caracter necontencios, 

amiabil, asumat de către administrație în mod voluntar și derulat prin proceduri specifice, 

                                                 
2 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 2 lit. j), publicată în M. Of. nr. 1154/7 

decembrie 2004. 
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fie de un remediu judiciar, prin care puterea judecătorească să statueze cu privire la 

conformitatea, în tot sau în parte, a activității administrației cu legea sau, dimpotrivă, la 

neconformitatea acesteia cu legea. Astfel cum am arătat, Constituția consacră regula 

conform căreia „orice act administrativ, indiferent de autoritatea publică de la care emană, 

se supune controlului de legalitate exercitat de instanțele de contencios administrativ, 

instituită prin art. 52 și 126 alin. (6) din Constituție”3. 

Problema care se pune este cui acordăm prioritate între cele două posibilități? 

În opinia noastră, răspunsul, pe care l-am promovat și considerăm că reprezintă nu 

numai filozofia tezei noastre, ci și mesajul ei, este că trebuie să acordăm prioritate, într-

o primă etapă, remediului administrativ.  

Această soluție continuă, din păcate, să se releve mai mult ca un deziderat decât ca 

o realitate.  

Spunem aceasta pentru că prea rare sunt cazurile în care administrația își revocă 

propriile acte și prea dese acelea în care se ajunge la desființarea lor, în tot sau în parte, de 

către puterea judecătorească. 

Acest lucru și determină faptul că instanțele de contencios administrativ fac parte 

din categoria celor mai „încărcate” cu procese, ceea ce și determină legiuitorul să fie 

preocupat de identificarea unor soluții prin intermediul cărora să contracareze efectele 

acestei realități. 

Relevantă este, în acest sens, motivația care a determinat adoptarea ultimelor 

modificări la Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, realizate prin Legea nr. 

212/20184. 

Soluțiile la care recurge legiuitorul nu sunt întotdeauna cele mai conforme nu doar 

scopului lor, ci și regimului instituțiilor pe care le consacră și, de aici, ele devin ținta criticilor 

                                                 
3 A. Damcali, Fundamente constituționale ale actelor administrației publice, în M. 

Apostolache (coord.), Constituția și societatea contemporană, Ed. Universitară, București, 2014, p. 

77. 

4 În fundamentarea Legii nr. 212/2018, ca și în dezbaterile publice care au însoțit-o, s-a susținut 

în permanență faptul că se impune identificarea unor soluții prin care instanțele de contencios 

administrativ de la toate nivelurile, inclusiv de la cel al Înaltei Curți de Casație și Justiție, să fie 

degravate de o parte din procese, în contextul în care cu mult peste 50% din totalul dosarelor lor sunt 

de contencios administrativ. 
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din doctrină5. Invocăm, în acest sens, disjungerea, prin Legea nr. 212/2018, a competenței 

de soluționare a litigiilor derivate din contracte administrative între instanțele de drept 

comun (cele care privesc executarea acestor contracte) și cele de contencios administrativ 

(cele care privesc încheierea, modificarea și încetarea contractului). 

În opinia noastră, responsabilitatea în administrație înseamnă nu numai să nu 

greșești, ci și să recunoști când ai greșit, să îți asumi acest lucru și să cauți remedii 

pentru a rectifica, tu însuți, spre a evita procedura, mult mai anevoioasă în fața 

instanțelor de contencios administrativ.  

În al doilea rând, credem că de vină este și lipsa reglementării în materia 

regimului procedural aplicabil administrației, în general, și a revocării, în particular. 

De aceea, în finalul lucrării noastre, am conturat unele propuneri de lege ferenda 

cu privire la revocarea actului administrativ. Ele vor putea fi avute în vedere pentru 

redactarea viitorului Cod de procedură administrativă, a cărei adoptare este, în opinia noastră 

iminentă. 

2. În ceea ce privește analiza revocării în alte state și în sistemul european, astfel 

cum am arătat, am preferat să ne concentrăm atenția pe mai puține sisteme de drept, pentru 

a adânci analiza și a realiza o imagine asupra regimului revocării în aceste state, în loc să 

analizăm mai multe sisteme de drept într-un mod esențialmente principial sau chiar 

superficial, ceea ce nu ar fi fost în interesul lucrării noastre și nici al doctrinei, în general. 

3. Dincolo de acele concluzii, în această parte vom centraliza ideile care se desprind, 

ca un fir roșu, din analiza întreprinsă, pe care le menționăm în cele ce urmează. 

Cercetarea revocării actului administrativ are ca bază de plecare analiza actului 

administrativ, ea reprezentând o dimensiune a regimului juridic al acestuia. 

Din această perspectivă, credem că definitorii sunt următoarele aspecte, pe care le-

am fundamentat în lucrarea de față. 

A. Actul administrativ, ca specie a actului juridic, reprezintă principala formă de 

activitate a administrației publice, caracterizat prin unilateralitate, executorialitate, 

obligativitate și privilegiul de jurisdicție.  

Aceste trăsături se raportează la actul administrativ tipic, nu la formele asimilate ale 

acestuia, care nu fac obiect de cercetare al prezentei teze decât în mod tangențial, în măsura 

în care prezintă relevanță pentru o mai bună înțelegere a revocării. 

                                                 
5 E.L. Cătană, Contenciosul actelor administrative asimilate, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, 

București, 2019, p. 464. 
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B. Actul administrativ se bucură de o consacrare constituțională și legală, ceea 

ce ne-a determinat să analizăm constituționalitatea și legalitatea actului administrativ.  

De aici decurg unele consecințe clarificatoare, pornind chiar de la terminologia prin 

care se evocă această instituție juridică, asupra căreia am putut constata că a existat o anumită 

lipsă de viziune unitară în doctrină și jurisprudență.  

Paradoxul constă în faptul că, deși în prezent există un singur concept care se bucură 

de o legitimitate constituțională și anume acela de „act administrativ” cu corelativul său, 

„contract administrativ”, continuă să fie utilizate în doctrină și jurisprudență concepte 

străine acestei legitimități, cum ar fi „act administrativ de autoritate” sau „act administrativ 

de gestiune”, care prezintă interes istoric, ele fiind utilizate în perioada interbelică. 

4. Regimul revocării actului administrativ a făcut obiect de analiză atât pe 

parcursul întregii lucrări, cât și a unui titlu distinct al acesteia, într-o succesiune care a inclus 

mai multe aspecte. 

A. Fundamentarea noțiunii de revocare, pornind de la definiția ei și continuând cu 

identificarea constantelor, cu precizarea că absența unui Cod de procedură administrativă 

îngreunează existența unei viziuni unitare, deși se pot regăsi anumite constante ale regimului 

acestei instituții. 

Valorificând aceste constante, am apreciat că revocarea reprezintă o modalitate 

de desființare a unui act administrativ, care poate interveni pentru considerente de 

nelegalitate și oportunitate, care pot fi anterioare, concomitente sau ulterioare. 

Problema asupra căreia continuă să existe controverse este aceea dacă revocarea 

poate să privească și un act administrativ cu caracter normativ. 

Deși majoritatea autorilor recunosc o asemenea posibilitate, există și autori care 

consideră că actele administrative normative nu pot fi revocate, ele pot fi doar abrogate. 

În opinia noastră, revocarea poate să vizeze în egală măsură actele 

administrative normative, cât și actele administrative individuale. O asemenea 

concluzie este susținută de prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 

care, în definiția actului administrativ în art. 2 alin. (2) lit. c), face precizarea că el reprezintă 

actul unilateral cu caracter individual sau normativ. Acest lucru determină concluzia că 

legea a reglementat expres sfera actelor administrative supuse controlului de legalitate, 

incluzând atât actele individuale, cât și cele normative6. Prin art. 7 este reglementată 

                                                 
6 A. Trăilescu, A. Trăilescu, Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ed. a 4-a, ed. 

C.H. Beck, București, 2018,  p. 31. 
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procedura administrativă prealabilă, prevăzând în mod expres că aceasta poate să aibă 

ca obiect atât revocarea actelor administrative individuale, cât și a celor normative. 

Diferența între ele subzistă în faptul că revocarea actelor administrative normative pe 

calea procedurii prealabile se poate solicita oricând, pe când revocarea actelor 

administrative individuale pe calea procedurii prealabile se poate solicita în termen de 

30 de zile de la data comunicării actului, iar pentru motive temeinice și peste termenul 

de 30 de zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. 

Doctrina evocă plângerea prealabilă prin sintagma recurs administrativ, a cărui 

teorie este foarte veche. Sub aspect istoric, recursul administrativ a fost considerat multă 

vreme ca un mijloc suficient pentru protejarea intereselor generale și a drepturilor 

particularilor7. O asemenea semnificație a determinat statele care au înființat instanțe 

administrative8 să mențină recursul administrativ ca o condiție obligatorie, prealabilă unei 

acțiuni în contenciosul administrativ9. Acest rol își păstrează semnificația, dovadă că și 

legiuitorul român i-a consacrat, prin Legea nr. 554/2004, un asemenea rol și a menținut 

obligativitatea parcurgerii ei. Aceasta în contextul în care, în doctrină, unii autori, inclusiv 

regretatul profesor Antonie Iorgovan, care poate fi considerat principalul autor al Legii nr. 

554/2004, în calitate de inițiator al ei, ca fost parlamentar, au pledat inițial pentru consacrarea 

caracterului facultativ al acestei proceduri10. 

B. O discuție distinctă și pe care ne îngăduim să o semnalăm ca fiind singulară în 

peisajul doctrinar privește constituționalitatea noțiunii de revocare. 

Acest lucru ne-a determinat să apreciem că prin prisma art. 85 alin. (2), 106, 107 

alin. (2) și 110 din Constituție, revocarea a devenit o instituție de rang constituțional, 

astfel încât ea nu poate fi desființată decât prin modificarea respectivelor texte. 

C. Regimul juridic al revocării l-am analizat din trei perspective: 

– a principiilor aplicabile regimului actelor administrative, în general; 

– a calității acesteia de principiu al regimului juridic, al acestor acte, de la care, în 

mod firesc, există și anumite excepții, pe care le-am abordat distinct; 

                                                 
7 C.G. Rarincescu, Contenciosul administrativ român, ed. a 2-a, Ed. ”Universala”Alcalay, & Co., 

București, 1936, p. 111. 

8 Exemplu, Curtea Supremă de Justiție Administrativă a Austriei, înființată în 1875. 

9 C.-S. Săraru, Contenciosul administrativ român, ed. C. H. Beck, București, 2019, p. 212. 

10 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, ed. a II-a, vol. II, Ed. Nemira, 2002, p. 529.  



 9 

– a corelației dintre revocabilitate, pe de o parte, și securitatea raporturilor 

juridice, pe de altă parte. 

D. Dat fiind rolul pe care jurisprudența, cu toate discuțiile cu privire la 

recunoașterea sau nu a calității sale de izvor de drept, îl are asupra instituțiilor juridice, am 

cercetat și practica atât a Curții Constituționale, cât și a instanțelor judecătorești în ceea ce 

privește revocarea actelor administrative. 

5. Calitatea României de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene ne-

a obligat ca abordarea instituției juridice a revocării să se facă nu doar din perspectiva 

sistemului național de drept, ci și a celui european. România și-a asumat, prin art. 148 alin. 

(2) din Constituție, obligația nu numai de a respecta reglementările adoptate la nivelul 

Uniunii Europene, dar și de a le acorda prioritate, atunci când vin în contradicție cu 

dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor care rezultă din 

actul de aderare. Acestei prevederi i se adaugă art. 20 din Constituție, care „nu numai că 

proclamă prioritatea reglementărilor internaționale asupra celor interne, dar conține, de 

asemenea, dispoziții deschise spre o protecție juridică largă”11. 

Esența concluziilor desprinse din analiza întreprinsă este, pe de o parte, aceea a 

recunoașterii revocării ca principiu în activitatea instituțiilor Uniunii, care le obligă pe 

acestea să-și reanalizeze propriile acte, dar și în calitate de dimensiune a dreptului 

cetățeanului la o bună administrare, consacrat de art. 41 din Carta Drepturilor 

Fundamentale ale Uniunii Europene, care a dobândit identitate, astfel cum are orice act 

european, prin Tratatul de la Lisabona. 

Codul ReNEUAL de procedură administrativă a Uniunii Europene, modelat după 

jurisprudența instanțelor europene, clarifică două noțiuni, respectiv rectificarea și retra-

gerea unei decizii administrative. 

Rectificarea reprezintă facultatea unei autorități publice de a elimina numai anumite 

aspecte ale unei decizii care a fost adoptată și notificată persoanei interesate. Retragerea 

reprezintă facultatea unei autorități publice de a retrage în totalitate o decizie care a fost 

adoptată și notificată persoanei interesate. 

În cadrul jurisprudenței CJUE se recunosc patru situații de acte administrative, față de 

care regimul retragerii sau al rectificării trebuie să fie diferit: (a) decizii legitime, (b) decizii 

                                                 
11 N. Diaconu, Fundamentarea priorității normelor juridice internaționale de protecție a 

drepturilor omului, în M. Apostolache (coord.), Constituția și societatea contemporană, Ed. 

Universitară, București, 2014, p. 13. 
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nelegitime, (c) decizii favorabile (care pot fi, la rândul lor, legitime sau nelegitime), (d) 

decizii nefavorabile (care pot fi, la rândul lor, legitime sau nelegitime). 

Principiile securității civile și cel al așteptărilor legitime sunt promovate prin juris-

prudența instanțelor europene. Codul ReNEUAL, la rândul său, recunoaște aceste principii 

denumite „principiul protecției așteptărilor legitime” și „principiul certitudinii legale”. 

Securitatea juridică reprezintă posibilitatea recunoscută oricărui cetățean de a 

evolua într-un mediu juridic sigur, la adăpost de neclaritatea și schimbările inopinate 

care afectează normele juridice. 

Acest principiu înglobează și reprezintă expresia unor noțiuni precum dreptul la 

apărare, dreptul la un recurs, dar și dreptul la asigurarea efectelor actelor 

administrative individuale. 

Expresie a acestui principiu, Codul ReNEUAL recunoaște drepturi fundamentale ale 

administratului, relevante și pentru retragerea sau rectificarea deciziei administrative, 

respectiv: (a) dreptul de a consulta dosarul și (b) dreptul de a fi ascultat de către auto-

ritate înainte de luarea unei decizii, cu excepția cazului în care autoritatea se află într-o 

situație care reclamă urgență, din pricina unui interes public sau a unui risc major. 

Jurisprudența CJUE lasă la latitudinea autorității procedura de audiere, însă recu-

noaște dreptul persoanei interesate de a beneficia de un timp adecvat pentru a-și 

formula punctul de vedere cu privire la decizia în discuție. 

Se poate observa, de asemenea, însemnătatea care este recunoscută principiului 

încrederii legitime raportat la interesul administrației publice de a reveni asupra 

propriilor decizii, mai ales în situațiile în care actele administrative ce s-ar intenționa a fi 

revocate au conferit persoanelor drepturi subiective, iar acestea din urmă au o încredere 

legitimă asupra stabilității acestor drepturi. 

Principiul încrederii legitime se fundamentează în mod esențial pe latura 

subiectivă a situațiilor juridice, factorii de natură psihologică fiind aceia care 

construiesc și dau efectivitate acestui principiu. Așa fiind, în identificarea încrederii 

legitime sunt analizate elemente precum: (a) existența unei încrederi propriu-zise a 

reclamantului în coerența conduitei administrației, produsă de acte ori comportamente ale 

acesteia; (b) legitimitatea sau rezonabilitatea încrederii reclamantului în diferitele acte sau 

măsuri ale administrației; (c) lezarea încrederii să fie rezultatul unei schimbări subite, 

substanțiale și imprevizibile a conduitei anterioare a administrației; (d) inexistența unui 

interes public prioritar față de interesul particularului. 
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Principiul securității juridice își găsește cea mai evidentă aplicație în contextul 

normelor cu efect „retroactiv efectiv”, înțelegând în acest caz noțiunea de normă în sens 

larg. În acest sens, pe cale jurisprudențială s-a stabilit că (a) revocarea retroactivă a unui act 

legal care a conferit drepturi subiective sau alte avantaje este contrară principiilor generale 

de drept; (b) revocarea unui act nelegal cu efect retroactiv este permisă, cu condiția ca aceasta 

să fie dispusă într-un termen rezonabil de la data adoptării actului; (c) instituția de la care 

emană trebuie să țină cont suficient de măsura în care destinatarul actului a putut să se 

încreadă în legalitatea acestuia; atunci când nelegalitatea actului este evidentă, nu se poate 

susține în mod rezonabil existența unei încrederi legitime în menținerea actului (d) dacă 

aceste condiții nu sunt respectate, atunci revocarea atentează la principiile securității juridice 

și al protecției încrederii legitime. 

În Codul ReNEUAL se recunoaște autorității publice confruntate cu o decizie 

nelegitimă și care are un efect advers, dreptul de a nu fi obligată să retragă decizia, măsura 

fiind lăsată la latitudinea acesteia, retragerea fiind posibilă cu depășirea termenului limită 

pentru contestare, conduită în privința căreia ne exprimăm rezerva. 

În ipoteza unei decizii nelegitime, dar benefice, se recunosc autorității următoarele 

opțiuni: (a) retragerea cu efect retroactiv (ex tunc); (b) retragerea cu efect prospectiv (ex 

nunc); (c) dreptul de nu retrage decizia. În acest sens, au fost consacrate câteva criterii pe 

care autoritatea trebuie să le analizeze și care, în final, trebuie să traseze opțiunea autorității: 

(a) nivelul de evidență al nelegitimității; (b) dacă decizia a fost, sau nu, provocată de 

beneficiar prin informații false sau incomplete; (c) măsura în care beneficiarul a 

efectuat investiții ireversibile, bazându-se pe decizia autorității; (d) revocarea prin 

acordul părților; (e) revocarea hotărârilor condiționale. 

Un element esențial ce ar trebui să fie luat în considerare este conduita subiectivă a 

destinatarului hotărârii, respectiv dacă a urmărit sau nu producerea unei erori, precum 

și gradul de influență al acestei erori în adoptarea hotărârii respective. 

Dincolo de aceste excepții de la principiul irevocabilității actelor favorabile, în 

literatura de specialitate a fost menționată și situația în care o autoritate își revocă o 

hotărâre pe motive de ordine publică. În concret, situația ar fi aceea în care o nouă politică 

de ordine publică ar determina incompatibilitatea cu unele hotărâri anterioare. Nu există însă 

un consens nici în literatura de specialitate și nici în jurisprudență în ceea ce privește aceste 

situații, opinia majoritară fiind în sensul că o hotărâre favorabilă, necondițională, care a fost 

comunicată solicitantului nu poate fi revocată nici atunci când emitentul, în lumina unei 
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schimbări de politică publică, ar evalua în mod diferit împrejurările care au condus la 

emiterea hotărârii inițiale. 

Așteptările legitime cu privire la legalitatea unui act administrativ favorabil emis nu 

pot fi ulterior subminate în absența unui interes public sau privat major prin intermediul 

căruia acesta să prevaleze în fața interesului beneficiarului în menținerea unei situații pe care 

acesta este îndreptățit să o privească ca fiind stabilă. 

În situațiile în care se urmărește atingerea unui obiectiv major al Uniunii Europene și 

în care așteptările legitime ale destinatarilor normei sunt pe deplin respectate, s-a recunoscut 

totuși că este posibilă acceptarea efectului retroactiv al normei cu titlu de excepție și numai 

în domeniile non-penale, beneficiarul având dreptul la o compensație financiară. 

De menționat este faptul că instanțele de la nivelul Uniunii Europene folosesc 

formulări alternative, însă nu fac nicio distincție între noțiuni precum măsuri care conferă 

drepturi sau beneficii similare și acte administrative favorabile. Însăși formularea criteriului 

care stă la baza protecției juridice împotriva măsurii revocării, în sensul de a include pe lângă 

drepturi și alte beneficii similare, indică faptul că instanțele nu intenționează să limiteze 

aplicabilitatea acestei protecții juridice la drepturi în sens restrâns. 

6. Am analizat regimul revocării în unele state din Uniunea Europeană dintr-o 

perspectivă în care am considerat că este benefic să adâncim analiza pe un număr mai 

restrâns de sisteme naționale de drept, decât să o concepem de o manieră exhaustivă, care să 

vrea să spună cât mai multe lucruri și, în final să nu reușească decât foarte puțin și irelevant. 

A. În dreptul francez se face distincție între actele administrative legale și actele 

administrative nelegale, precum și între actele cu caracter normativ și actele cu caracter 

individual. O analiză aparte se întâlnește și cu privire la actele administrative 

inexistente. În privința actelor administrative normative, de principiu, se admite că 

aceste acte pot fi revocate, fie pentru motive de oportunitate, fie pentru motive de 

nelegalitate. În privința actelor administrative legale, se admite în general faptul că 

revocarea acestora nu este posibilă, ca o consecință a aplicării principiului general al 

neretroactivității actelor administrative. În cazul actelor administrative nelegale 

creatoare de drepturi, revocarea este posibilă, însă numai în termen de 4 luni de la data 

emiterii actului. Există însă și excepții de la termenul general de 4 luni, revocarea fiind 

posibilă fie cu depășirea termenului de 4 luni (cazul ajutorului de stat), fie într-un termen 

mai mic, de 3 luni (autorizații de construcție, amenajare sau demolare), fie într-un termen 

mai mare, de 2 ani (revocarea decretelor privind dobândirea naționalității franceze, 

naturalizarea sau reintegrarea). 



 13 

Un caz particular, în dreptul francez, este acela al actului administrativ inexistent. 

Pentru a fi calificat ca fiind inexistent, actul administrativ trebuie să îndeplinească două 

criterii: (a) cel al gravității nelegalității și (b) cel al caracterului manifest. Un act inexistent 

nu poate produce efecte față de terți, ceea ce autorizează autoritatea să îl revoce în orice 

moment. 

O paralelă între dreptul francez și jurisprudența statornicită de instanțele europene ne 

semnalează că actul inexistent din dreptul francez este o consacrare combinată între 

nelegalitate gravă și nelegalitate evidentă (manifestă), caz în care nu se poate susține în 

mod rezonabil existența unei încrederi legitime în menținerea actului. 

B. În dreptul spaniol, legislația reglementează principiul irevocabilității actelor 

administrative favorabile sau creatoare ori declarative de drepturi în favoarea 

administraților. În temeiul acestui principiu, administrația nu poate reveni asupra propriilor 

acte favorabile administraților, ca expresie a principiului roman venire contra factum 

proprium non valet. Principiului revocabilității actelor administrative i se opune permanent 

principiul securității juridice, precum și cel al încrederii legitime. Dacă principiul 

revocabilității actelor administrative urmărește în chip esențial apărarea interesului public, 

de cealaltă parte principiul securității juridice și, mai ales, cel al încrederii legitime urmăresc 

protejarea indivizilor de puterea discreționară a administrației publice, dar și de arbitrariul 

acesteia din urmă. În egală măsură, nu este recunoscut nici dreptul administrației publice de 

a revoca din oficiu actele anulabile declarative de drepturi. În acest caz, administrația publică 

este ținută să facă declarația de vicii (de lesividad) și apoi să recurgă la concursul 

Tribunalelor administrative. Diferită și în acord cu alte legislații europene este situația 

revocării actelor anulabile defavorabile cetățenilor, revocarea acestora este permisă oricând, 

cu condiția ca revocarea să nu constituie o dispensă ori scutire nepermisă de lege sau contrară 

principiului egalității, al interesului public sau ordinii juridice. 

Importanța pe care dreptul spaniol o acordă principiului securității juridice este 

relevată de recunoașterea sa la nivel constituțional prin art. 9 al Constituției Spaniei din 

anul 1978. 

Dacă principiul revocabilității actelor administrative urmărește în chip esențial 

apărarea interesului public, de cealaltă parte, principiul securității juridice și, mai ales, 

cel al încrederii legitime urmăresc protejarea indivizilor de puterea administrației 

publice, dar și de arbitrariul acesteia din urmă. 

C. Dreptul Marelui Ducat de Luxemburg cunoaște două operațiuni juridice care 

conduc la desființarea unui act administrativ definitiv și obligatoriu emis de autoritățile 
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administrației publice sau de jurisdicțiile naționale. Acestea sunt retractarea actelor 

administrative (le retrait) și revocarea actelor administrative (la révocation). Retractarea 

unei hotărâri administrative reprezintă actul prin care administrația desființează în tot sau în 

parte și cu efecte ex tunc o hotărâre anterioară din ordinea juridică. Revocarea, în legislația 

luxemburgheză, este înțeleasă ca actul prin care autoritatea anulează sau amendează propriile 

hotărâri cu efecte ex nunc. 

Actele administrative în sistemul de drept administrativ luxemburghez se împart în 

acte de reglementare generală și acte administrative individuale. Actele de reglementare 

generală (administrative normative) pot fi revocate de către administrație în mod 

discreționar, în temeiul principiului liberei adaptabilități a propriilor decizii. De asemenea, 

acestea pot fi retractate pentru motive de oportunitate sau ilegalitate, însă numai atâta vreme 

cât nu au luat naștere situații juridice noi în temeiul acestora. Actele administrative 

individuale care nu dau naștere ori nu recunosc drepturi persoanelor pot fi retractate în 

aceleași condiții ca și actele administrative normative. 

De cealaltă parte, actele administrative individuale care dau naștere sau recunosc 

drepturi persoanelor pot fi retractate numai în măsura în care nu sunt încă definitive. În ceea 

ce privește actele care dau naștere unor drepturi, retractarea nu poate fi dispusă în mod 

discreționar. 

În ceea ce privește dreptul Marelui Ducat de Luxemburg, reținem că legislația acestui 

stat nu a evoluat întocmai cu linia europeană în această materie. Revocarea, riguros și 

neechivoc reglementată, vizează aspecte de procedură, care urmăresc primordial apărarea 

drepturilor și intereselor administraților, bazându-se pe o comunicare deschisă și obligatorie 

între administrație și destinatarii acesteia. 

Legislația recunoaște în mod special dreptul la apărare al administratului și 

participarea administratului la luarea deciziei administrative. În lege este consacrat 

dreptul administratului de a fi ascultat și de a obține o comunicare a dosarului administrativ.  

Autoritatea care își propune să revoce sau să modifice din oficiu, cu efecte ex nunc, o 

decizie, care a creat sau a recunoscut drepturi unei părți, sau care își propune să ia o decizie 

în lipsa inițiativei părții interesate, are următoarele obligații: (a) să informeze despre intenția 

revocării partea interesată; (b) să comunice elementele de fapt și de drept pentru care 

acționează astfel prin scrisoare recomandată; (c) acordarea unui termen de cel puțin opt zile 

pentru a fi prezente observațiile de persoana interesată; (d) audierea părții interesate la 

solicitarea acesteia; (e) obligația de a informa partea interesată este obligatorie pentru 
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autoritatea competentă, dacă aceasta cunoaște adresa părții interesate, cu precizarea că noti-

ficările sunt considerate valabile dacă sunt trimise la adresa indicată de parte sau rezultând 

din declarațiile oficiale; (f) informarea și comunicarea părții interesate nu se aplică dacă 

există un caz de urgență. 

În afară de garanțiile procedurilor de revocare reglementate, legislația Marelui Ducat 

de Luxemburg nu conține alte prevederi legale, exprese ori implicite, privind instituția 

revocării. 

Legiuitorul nu a stabilit o limită temporală pentru inițierea procedurii de revocare, 

astfel cum nu a stabilit alte condiții specifice acestei proceduri, administrația publică având 

putere discreționară în acest sens, sub rezerva controlului administrativ-jurisdicțional atunci 

când acesta este solicitat. 

D. Legiuitorul german a fost preocupat să asigure o reglementare unitară în materie 

administrativă, sens în care a procedat la codificarea dreptului administrativ încă din anul 

1976. Efectele codificării au fost de bun augur și au asigurat predictibilitatea atât de necesară 

domeniului administrației publice. 

Pentru a nu lăsa loc interpretărilor, legiuitorul german a simțit nevoia de a reglementa 

chiar distinct instituția revocării actului administrativ (widerruf) de instituția retragerii 

actului administrativ (rucknahme). Deși ambele reprezintă expresia exercitării puterii 

discreționare a administrației publice, limitele prevăzute de lege sunt, așa cum am putut 

observa, bine determinate. 

Dacă instituția retragerii actului administrativ are drept scop încetarea și înlăturarea 

atingerii aduse legii săvârșită cu prilejul exercițiului puterii administrative, instituția revo-

cării actului administrativ își găsește aplicarea în cazurile în care intervine o modificare a 

situației de fapt sau de drept care a stat la baza emiterii actului administrativ inițial și care 

impune înlăturarea acestuia. Așadar, dacă retragerea privește actele administrative nelegale, 

revocarea privește exclusiv actele administrative legale. 

Legiuitorul german a transpus în textele legale practica jurisprudențială și a regle-

mentat instituția retragerii actelor administrative într-o manieră care să ofere protecția nece-

sară, dar și un just echilibru între principiul încrederii legitime, principiul securității și 

principiul legalității. 

O atenție aparte au primit actele administrative favorabile, respectiv acelea care au 

acordat sau au confirmat un drept sau un avantaj semnificativ din punct de vedere juridic, 

care nu pot fi retrase sau revocate în cazul în care se constată că operează principiul încrederii 

legitime, iar dezavantajele pentru beneficiarul actului ar fi nerezonabile. 
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Tot în spiritul unei reglementări stricte și neechivoce, legiuitorul german a înțeles să 

reglementeze expres și cazurile în care încrederea legitimă nu poate fi invocată de bene-

ficiarul actului, reglementare care vine în sprijinul deciziilor autorităților administrației 

publice, care creează un echilibru just între interesul public și cel particular și contribuie la 

sentimentul de securitate juridică. 

Deopotrivă, procesul de compensare și limitele acordării compensării beneficiarilor 

actelor retrase sau revocate asigură, din punctul nostru de vedere, predictibilitate și înlătură 

eventualitatea acordării în cazuri similare de sume disproporționate sau, într-atât de diferite, 

încât să se poată pună în discuție încălcarea principiului nediscriminării.  

În final, opțiunea legiuitorului german de a fixa un termen de un an de la aflarea de 

către autoritatea administrației publice despre motivele care impun retragerea/revocarea 

actului administrativ, este de bun augur. Prin această optică este practic testată vigilența 

autorităților administrației publice, este pusă la încercare viteza de reacție a funcționarilor 

publici și implicarea lor activă în bunul mers al administrației publice. 

Așadar, reglementarea instituției revocării actelor administrative în dreptul german 

este una riguroasă și strictă, dar neechivocă și care este de natură a asigura un echilibru între 

interesul public și cel particular, între respectarea principiului încrederii legitime și 

principiului legalității, între sancționarea faptelor culpabile ale beneficiarului actului admi-

nistrativ și pasivitatea autorităților administrației publice. 

Spre deosebire de legiuitorul german, cel italian a înțeles să opteze în favoarea unui 

sistem de norme permisiv, de natură să asigure administrației publice o putere relativ mare 

de apreciere. 

Prin comparație, între cele două sisteme de drept se observă o diferență notabilă și în 

ceea ce privește dezbaterile doctrinare și chiar jurisprudențiale. Dacă în sistemul de drept 

german codificarea a reglementat într-un sens strict și bine determinat puterea de apreciere 

a administrației publice în materia instituției revocării, în sistemul de drept italian codificarea 

a reglementat însuși dreptul de revocare al administrației publice. 

E. Legiuitorul italian a înțeles să recunoască expres numai existența dreptului 

administrației publice de revocare și cazurile în care aceasta poate interveni. Existența unui 

motiv de interes public, schimbarea circumstanțelor de fapt inițiale și reevaluarea interesului 

public inițial, cuprind la rândul lor noțiuni atât de largi și de permisive, încât rezultă că 

practic legiuitorul nu a făcut decât să indice coordonatele cele mai generale în care revocarea 

poate interveni. 
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În acest context, a revenit de bună seamă doctrinei de specialitate și practicii judiciare 

să cristalizeze instituția revocării și să identifice limitele în care administrația publică poate 

recurge la această instituție.  

Pentru a putea înțelege însă o instituție juridică, juriștii italieni au admis că, înainte de 

toate, trebuie să se procedeze la identificarea resorturilor respectivei instituții. Am văzut că 

literatura de specialitate și practica judiciară, după ample dezbateri de peste un secol, nu au 

ajuns nici în prezent la o soluție unanimă. 

Teoria puterii de autotutelă și cea a administrației active au fost cele care au 

câștigat cel mai mult teren în dezbaterile din spațiul italian. 

S-a acceptat cu titlu general că actele adoptate de administrația publică generează 

anumite efecte, care nu sunt altceva decât rezultatul exercitării puterii publice, în mod 

general și abstract, în conformitate cu legea. 

Legea însă nu poate constrânge într-o manieră rigidă și nici prestabili activitatea 

administrației publice în cadrul unor scheme rigide, pentru a nu prejudicia eficacitatea 

activității sale, ci îi recunoaște administrației o marjă de apreciere mai mult sau mai puțin 

vastă, în funcție de circumstanțe și de interesul public ce trebuie practic protejat. 

Regula revocabilității actelor administrative se bazează, așa cum am putut observa, pe 

o observație simplă, respectiv că la fel ca legea, actul administrativ trebuie să corespundă în 

fiecare moment nevoilor publice ce se află în continuă schimbare. În consecință, dat fiind 

faptul că legea poate fi oricând abrogată sau derogată, la fel și actul administrativ este, prin 

natura sa, revocabil în orice moment. 

În acești termeni, revocabilitatea reprezintă un mijloc de funcționare al administrației 

publice bazat pe mutabilitatea intereselor publice care stau la baza acțiunii autorităților 

administrației publice. 

Reglementarea instituției revocării a apropiat-o de teoria autotutelei, ca privilegiu al 

administrației publice de a rezolva conflicte fără intervenția instanței. 

Cu toate acestea, practica recentă pare să găsească temeiul actului de revocare în legea 

și în principiul legalității, care au conferit autorității competența de a adopta actul/măsura, 

asumându-și caracterul inepuizabil al puterii administrative în vederea garantării constante 

a interesului public. 

Înspre oricare dintre cele două teorii am înclina, este cert că lipsa reglementării unui 

termen înăuntrul căruia se poate dispune revocarea este firească și nu reprezintă decât o 

consecință a opțiunii de reglementare a legiuitorului. Referirile tangențiale la un termen 
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rezonabil care ar fi aplicabil și în această materie sunt, totuși, de bun augur și permit un 

eventual control jurisdicțional al puterii de apreciere a administrației publice. 

Încheiem prin a reține și sublinia imperativul suportului doctrinar și jurisprudențial în 

cristalizarea instituției revocării în dreptul administrativ italian, precum și în asigurarea unui 

echilibru just între protejarea interesului public și respectarea interesului în acțiunile 

administrației publice.  

7. Suntem conștienți că nu am putut epuiza multitudinea de probleme pe care o ridică 

complexa instituție a revocării. Ne propunem, ca pe viitor, să-i acordăm atenția cuvenită în 

activitatea atât doctrinară, cât și practică, pe care o desfășurăm ca avocat. Spunem aceasta 

deoarece „și învățământul, precum și cercetarea științifică se hrănesc (...) din această 

practică, (...) pe care am putea să o traducem printr-o cunoaștere aprofundată nu numai a 

regulii juridice, ci și a semnificațiilor, a mizelor aflate în joc, receptarea lor de către 

corpusul social”12. 

Este necesar, astfel cum am mai precizat, ca nu numai teoretic, dar și practic, această 

instituție să continue să se dezvolte și să se reflecte activ și benefic, în raporturile dintre 

administrație și cei administrați. 

Autoritățile din sfera administrației publice, ca și personalul acestora, trebuie să aplice 

cu mai multă încredere instituția revocării, astfel încât, să se evite recurgerea, atunci când 

este posibil, la calea judiciară de rezolvare a unor stări conflictuale incipiente. 

Numărul mare de procese cu care sunt încărcate instanțele de contencios administrativ 

relevă, pe de o parte, încrederea în ceea ce am putea numi cu precădere metaforic „justiția 

administrativă”, dar și multe carențe în modul în care se realizează actul de administrație, 

indiferent de forma pe care el o îmbracă. 

De aceea, nutrim nădejdea că prezenta teză, ca și monografia și lucrările pe care 

intenționăm în viitor să le publicăm, să fie și un îndemn cu privire la schimbarea opticii de 

abordare din partea administrației, a dreptului de a revoca actele nelegale și neoportune și 

chiar a obligației de a face acest lucru. 

 III. În finalul tezei, astfel cum am arătat, am formulat unele propuneri de lege 

ferenda. 

 Am precizat în diferite contexte de abordare, faptul că instituția revocării „se resimte” 

din cauza inexistenței unui Cod de procedură administrativă. 

                                                 
12 M. Duțu, Între știință și Palat. Sau despre un model al juristului contemporan, în 

Pandectele Române nr. 9/2014, p. 14. 
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 Dacă alte state au acordat prioritate unei asemenea reglementări, în detrimentul unui 

cod administrativ substanțial, la noi lucrurile au fost oarecum inversate. Astfel se face că ne 

aflăm în situația în care avem un Cod administrativ13, așa „căznit” și „hulit” de unii, cum se 

exprimă plastic doctrina14, însă nu avem încă un Cod de procedură administrativă. Sperăm 

ca acest lucru să se întâmple, totuși, într-o perspectivă nu foarte îndepărtată, iar regretele 

noastre să devină curând istorie. 

 Spunem aceasta deși auspiciile din care abordăm această problemă nu sunt cele mai 

încurajatoare. Deși tezele Codului de procedură administrativă au fost adoptate încă din 

2008, nu a existat încă suficientă voință, juridică, dar mai ales politică, să se purceadă la 

realizarea conținutului acestuia și adoptarea în final a actului normativ. Două concluzii, la 

fel de neîncurajatoare, se desprind dintr-o asemenea realitate: 

 a) că administrația se teme de reguli, manifestă rezerve în a se lăsa „legată” de ele, 

pe de o parte; 

 b) că nu se conștientizează rolul pe care o procedură administrativă codificată 

l-ar avea asupra bunei funcționări a administrației, a creșterii calității acesteia și a 

conținutului raporturilor dintre administrație și cei administrați, pe de altă parte. 

De aceea, ne-am propus să contribuim la o schimbare a acestei stări, formulând 

anumite propuneri privind partea pe care acest viitor act normativ ar trebui să o consacre 

revocării actului administrativ. În acest sens, se impune: (a) stabilirea unui termen general 

în care se poate dispune revocarea, în scopul de a facilita aplicarea acestei instituții și a 

elimina arbitrariul; (b) reglementarea unor termene speciale, derogatorii, exprese, în care se 

poate dispune revocarea în cazuri particulare; (c) identificarea momentului de la care se 

calculează acest termen, cel mai clar fiind acela al datei comunicării; (d)  consacrarea de 

principiu a cazurilor în care poate fi dispusă revocarea, (e) reglementarea principiilor ce pot 

fi opuse revocării, (f) promovarea unei proceduri administrative scrise, în care persoana 

vizată să poată beneficia de dreptul la audiere și dreptul la comunicarea punctului de vedere. 

1. Revocarea actului administrativ urmează a fi reglementată în partea 

consacrată actului administrativ. Rămâne de stabilit, de către redactorii viitorului Cod, 

modul în care el va fi structurat, dar poate fi avută în vedere tehnica utilizată pentru 

                                                 
13 Aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, publicată în M. Of. nr. 555 / 5 iulie 2019. 

14 V. Vedinaș, Codul administrativ al României - un act normativ „căznit”, iubit, hulit, dar 

necesar, prefață la lucrarea Codul administrativ, O.U.G. nr. 57/2019 (M. Of. nr. 555 din 5 iulie 

29019) și index, Ed. Universul Juridic, București, 2019, pp. 5-13. 
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redactarea Codului administrativ, care este alcătuit din părți, iar părțile sunt compuse din 

titluri, capitole și secțiuni. 

Codul de procedură administrativă va trebui să cuprindă o parte consacrată formelor 

de activitate a administrației publice. Această parte, la rândul ei, poate să fie compusă din 

cel puțin trei titluri: 

 un prim titlu consacrat unor „principii, dispoziții generale și sferei formelor 

prin care administrația își concretizează activitatea”; 

 un al doilea titlu, consacrat „actului administrativ”; 

 un al treilea titlu, consacrat „contractului administrativ”. 

 2. În cadrul titlului consacrat actului administrativ, în viziunea noastră, urmează să 

se regăsească mai multe capitole, în care să se reglementeze, în succesiune: 

 A. Un prim capitol referitor la „definirea actului administrativ și categoriile actelor 

administrative”; 

 B. Un al doilea capitol referitor la „regimul juridic al actului administrativ” care la 

rândul lui să fie structurat în mai multe secțiuni, după cum urmează: 

 - secțiunea I care să reglementeze „legalitatea și oportunitatea actului 

administrativ”; 

 - secțiunea II privind „forma și procedura de emitere/adoptare”; 

 - secțiunea III consacrată „forței juridice și efectelor juridice ale actului 

administrativ”; 

 - secțiunea IV referitoare la „suspendarea actului administrativ”; 

 - secțiunea V privind „revocarea actului administrativ”; 

           -  secțiunea VI cuprinzând „anularea și inexistența actului administrativ”. 

 Mai poate fi avută în vedere și soluția ca fiecare din părțile propuse anterior pentru a 

fi secțiuni, să fie gândite ca și capitole ale titlului consacrat actului administrativ. Indiferent 

pentru ce formulă se va opta, considerăm că partea consacrată revocării actului administrativ 

poate avea conținutul pe care îl vom prezenta în ultima secțiune  a prezentului rezumat. 

 IV. În cele ce urmează, prezentăm propunerea noastră concretă cu privire la 

conținutul capitolului din Codul de procedură administrativă consacrat revocării. 

”Revocarea actului administrativ 

Secțiunea I: Determinări conceptuale. Cauze. Efecte. 
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 Art. […] Definiție. Revocarea reprezintă operațiunea juridică prin intermediul 

căreia organul de la care emană actul administrativ, sau cel ierarhic superior acestuia, 

desființează un act administrativ în tot sau în parte. 

 Art. […] Categorii de acte administrative supuse revocării. Sunt supuse 

revocării actele administrative cu caracter normativ și actele administrative cu caracter 

individual.  

 Art. […] Cauze. Alin. (1) Revocarea poate să fie dispusă pentru cauze de 

nelegalitate, pentru cauze de neoportunitate, pentru acte obținute prin manopere dolosive, 

prin fraudă, prin amenințare sau care sunt rezultatul unor fapte de corupție sau asimilate 

faptelor de corupție. Alin. (2) Actele administrative emise prin manopere dolosive sau fraudă 

sunt considerate acele acte care au fost emise la solicitarea unei persoane care, cu intenție, a 

furnizat informații greșite, incomplete, false sau a omis să comunice informații care ar fi 

determinat respingerea cererii de emitere a actului administrativ individual. Alin. (3) 

Cauzele care determină revocarea actului administrativ pot fi anterioare, concomitente sau 

ulterioare emiterii sau adoptării actului. Alin. (4) Revocarea actului administrativ individual 

pentru cauze ulterioare emiterii/adoptării actului se poate dispune pentru neîndeplinirea, în 

termen, a unei condiții cuprinse în conținutul său, impuse beneficiarului actului, dacă actul 

este nefavorabil beneficiarului sau pentru motive de neoportunitate, justificate de existența 

unui interes public. Alin. (5) Revocarea actului administrativ individual legal, favorabil 

beneficiarului, se poate dispune pentru motive de neoportunitate, numai cu acordarea de 

despăgubiri prealabile beneficiarului actului. Alin. (6) Revocarea actului administrativ 

normativ se poate face oricând pentru motive de nelegalitate sau neoportunitate. 

 Art. […] Procedura prealabilă de revocare a actelor administrative 

individuale. Alin. (1) Autoritatea publică este obligată de a comunica persoanei interesate 

intenția de revocare a actului administrativ individual, împreună cu motivele de fapt și de 

drept, valoarea despăgubirilor stabilită pe bază de expertiză pentru ipoteza prevăzută la art. 

[…] alin. (5), la adresa indicată sau, în lipsa acesteia, la domiciliu. În lipsa unui domiciliu 

cunoscut, intenția de revocare se publică la sediul și pe site-ul autorității, precum și într-un 

ziar de largă răspândire sau în Monitorul Oficial. Intenția de revocare va fi menținută la 

sediul autorității și pe site-ul acesteia pe o perioadă de 30 de zile. Alin. (2) În cazul prevăzut 

la art. […] alin. 5 autoritatea publică are obligația stabilirii valorii despăgubirilor pe bază de 

expertiză. Alin. (3) Persoana interesată de revocarea actului administrativ are dreptul 

consultării și copierii tuturor actelor care stau la baza intenției de revocare în scopul 
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formulării unui punct de vedere. Alin. (4) Persoana interesată are dreptul formulării și 

susținerii orale a punctului de vedere în termen de 45 de zile de la data comunicării intenției 

de revocare a actului administrative individual de către autoritate. Persoana interesată va 

comunica autorității publice intenția susținerii orale a punctului de vedere în termen de 10 

zile de la data la care a fost informată de intenția de revocare. Alin. (5) Autoritatea publică 

comunică persoanei interesate data, ora și locul susținerii orale a punctului de vedere. Alin. 

(6) Comunicarea intenției de revocare nu se aplică în caz de forță majoră, dacă revocarea 

este justificată de un interes public care nu poate fi amânat. Alin. (7) În cazul art. […] alin. 

(5) autoritatea publică are obligația stabilirii valorii despăgubirilor pe bază de expertiză. 

Comunicarea intenției de revocare nu se aplică în caz de forță majoră, dacă revocarea este 

justificată de un interes public care nu poate fi amânat. 

 Art. […] Termene. Alin. (1) Revocarea poate fi dispusă în termen de 90 de 

zile de la data comunicării actului administrativ individual. Alin. (2) Revocarea actului 

administrativ obținut prin manopere dolosive, fraudă, prin amenințare sau care este rezultatul 

unor fapte de corupție sau asimilate faptelor de corupție poate fi dispusă oricând. Alin. (3) 

Revocarea actului administrativ cu caracter normativ, indiferent de cauze, se poate dispune 

oricând. Alin. (4) Revocarea actului administrativ poate fi dispusă oricând cu acordul 

beneficiarului sau, după caz, succesorului cu titlu particular sau universal al beneficiarului 

actului administrativ individual. 

 Art. […] Autoritatea publică competentă. Autoritatea publică competentă 

să dispună revocarea este organul emitent sau organul ierarhic superior, dacă prin lege se 

dispune astfel. 

 Art. […] Efecte în timp. Alin. (1) Revocarea actului administrativ individual 

produce efecte juridice pentru trecut sau pentru viitor. Alin. (2) În situația în care cauzele 

revocării sunt anterioare sau concomitente emiterii actului administrativ individual, efectele 

revocării se produc pentru trecut și pentru viitor. Alin. (3) În situația în care cauzele revocării 

sunt ulterioare adoptării actului administrativ individual, efectele revocării se produc pentru 

viitor. Alin. (4) Actul de revocare va menționa modalitatea în care efectele vor fi înlăturate. 

Alin. (5). În cazul prevăzut la art. […] alin. (5) actul de revocare va cuprinde și valoarea 

despăgubirilor. Alin. (6) Revocarea actului administrativ normativ produce efecte numai 

pentru viitor. 

 Art. […] Efectele asupra conținutului actului. Alin. (1) Prin revocare, actul 

administrativ poate fi desființat în tot sau în parte. Alin. (2) Cauzele de nelegalitate / 



 23 

neoportunitate care afectează actul în integralitatea lui, determină desființarea în întregime 

a actului administrativ. Alin. (3) Cauzele de nelegalitate / neoportunitate care privesc unele 

părți ale actului administrativ, determină desființarea parțială a actului.  

 Art. […] Căi de atac. Alin. (1) Revocarea actului administrativ individual 

poate fi atacată de persoana interesată la instanța de contencios administrativ competentă, în 

termen de 30 de zile de la comunicarea revocării. Hotărârea instanței de fond este supusă 

recursului. Alin. (2) Revocarea actului administrativ normativ nu poate fi atacată în 

contenciosul administrativ. 

 

Secțiunea II: Excepțiile de la principiile revocabilității actelor 

administrative 

 

 Art. […] Definiție. Alin. (1) Reprezintă excepții de la principiul 

revocabilității, actele administrative care nu pot fi revocate de organul emitent sau cel 

ierarhic superior. Alin. (2) Motivele care determină exceptarea lor derivă din obiect, dintr-o 

dispoziție expresă a legii sau din natura efectelor pe care le-au produs. 

 Art. […] Categorii de acte administrative exceptate de la revocare. Alin. 

(1) Sunt exceptate de la revocare următoarele categorii de acte administrative cu caracter 

individual: 

 a) actele administrative declarate irevocabile de o dispoziție expresă a legii; 

  b) actele administrative cu caracter jurisdicțional; 

  c) actele administrative prin care au fost aplicate sancțiuni corespunzătoare uneia din 

formele de răspundere juridică specifice dreptului administrativ; 

  d) actele administrative care au dat naștere la contracte civile; 

  e) actele administrative care sunt emise/adoptate ca urmare a existenței unor 

contracte civile; 

  f) actele administrative care au dat naștere la drepturi subiective garantate de lege 

sub aspectul stabilității; 

  g) actele administrative care au fost executate material. 

  Alin. (2) Actele administrative cu caracter individual care sunt exceptate de la 

revocare pot fi desființate exclusiv pe calea unei acțiuni în anulare în fața instanțelor de 

contencios administrativ.  
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  Alin. (3) Prevederile art. […] alin (1) și alin. (2) nu se aplică în situația în care actul 

administrativ individual a fost emis în baza unor manopere dolosive, prin fraudă, prin 

amenințare sau sunt rezultatul unor fapte de corupție sau asimilate faptelor de corupție.” 

 Propunerile noastre constituie posibile soluții care pot reprezenta un punct de plecare 

în conceperea reglementării revocării în viitorul Cod de procedură administrativă, parte 

integrantă a dispozițiilor referitoare la formele de activitate a administrației publice, în 

general și la actul administrativ, în special. Ele nu au pretenția de a reprezenta nici unica 

variantă, nici de a fi imuabile. Vom urmări, în timp, evoluția elaborării acestui important 

Cod și intenționăm să ne implicăm, prin activitatea de cercetare, prin studiile și analizele 

noastre, în finalizarea demersului legislativ. 

  

 

 

 

 

 


