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Abstract	

Modificarea	 Legii	 nr.	 101/2016	 prin	 Legea	 nr.	 212/2018	 este	 cel	 puțin	 criticabilă,	 deoarece	
soluționarea	 litigiilor	privind	contractele	administrative	urma	regula	potrivit	 căreia	principiul	
libertății	 contractuale	 este	 subordonat	 principiulu	 interesului	 public,	 astfel	 încât	 se	 impunea	
menținerea	unei	specializari	a	magistraților	în	materia	delicată	a	contenciosului	administrativ.	

Cuvinte	cheie:	Dreptul	achizițiilor	publice,	Litigii	

 

Solutionarea litigiilor privind acordarea 
despagubirilor pentru repararea prejudiciilor 
cauzate in cadrul procedurii de atribuire a 
contractelor de achizitie publica, a contractelor 
sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari 
si concesiune de servicii, precum si litigiile ce 
privesc nulitatea, anularea sau executarea 
contractelor, urmeaza sa se realizeze cu 
respectarea procedurii impuse de Legea nr. 
101/2016. 

Legea remediilor a suferit din nou modificari, odata 
cu adoptarea si intrarea in vigoare a dispozitiilor 
Legii nr. 212/2018. 

Modificarile aduse prin Legea nr. 212/2018 privesc 
regulile de competenta materiala si teritoriala ce 
guverneaza solutionarea acestor litigii. Este 
interesat de aratat faptul ca, Legea nr. 101/2016 a 
fost modificata de 3 (trei) ori, de la momentul 
intrarii ei in vigoare. 

Astfel, in cazul litigiilor privind acordarea 
despagubirilor pentru repararea prejudiciilor 

cauzate in cadrul procedurii de atribuire precum si 
in cazul litigiilor privind nulitatea sau anularea 
contractelor, competenta materiala va reveni 
Tribunalului. 

Fiind o lege cu caracter special ce este inrudita cu 
dispozitiile legii generale a contenciosului 
administrativ, competenta functionala este 
atribuita sectiei de contencios administrativ si 
fiscal din cadrul Tribunalului. 

Din punct de vedere teritorial, Legea nr. 101/2016 
deroga de la regula ce afirma competenta 
alternativa prevazuta de dispozitiile Legii nr. 
554/2004 si stabileste faptul ca, este competent sa 
solutioneze litigiile anterior mentionate, Tribunalul 
in carei circumscriptie teritoriala se afla sediul 
autoritatii contractante. 

In cazul litigiilor ce privesc executarea contractelor 
administrative (incluzand aici si rezilirea sau 
rezolutiunea contractelor precum si denuntarea 
unilaterala a acestora), competenta materiala este 
atribuita instantei civile de drept comun. 
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In acceptiunea Codului de procedura civila, 
instanta de drept comun, din punct de vedere al 
competentei materiale, este Tribunalul, in raport 
de dispozitiile art. 95 pct. 1 C.proc.civ. 

Totusi, in cazul in care valoarea contractului 
administrativ este de pana la 200.000 
lei inclusiv,  competenta materiala va apartine 
Judecatoriei, in raport de prevederile art. 94 pct. 1 
lit. k) coroborate cu dispozitiile art. 100 C.proc.civ.. 

In acest caz, dispozitiile Legii nr. 101/2016 sunt in 
contradictie cu prevederile Legii nr. 554/2004, ce 
constituie dreptul comun in materia litigiilor 
privind actele administrative, iar nu prevederile 
Codului de procedura civila. 

Din punct de vedere al competentei functionale, in 
cazul litigiilor privind executarea contractelor 
administrative, competenta va apartine sectiei 
civile, iar nu sectiei de contencios administrativ si 
fiscal. 

Poate fi totusi inteleasa sintagma "instanta civila 
de drept comun" ca referindu-se la instantele de 
contencios administrativ? 

Aceasta modificare adoptata de catre legiuitor este 
criticabila, deoarece solutionarea litigiilor privind 
contractele administrative urma regula potrivit 
careia principiul libertatii contractuale este 
subordonat principiulu interesului public, astfel 
incat se impunea mentinerea unei specializari a 
magistratilor in materia delicata a contenciosului 
administrativ. 

Din punct de vedere teritorial, alaturi de instanta in 
a careia circumscriptie se afla sediul autoritatii 
contractante, litigiile anterior mentionate vor 
putea fi solutionate si de instanta de la locul 
incheierii contractului, daca in acest loc 
functionează o unitate ce apartine autoritatii 
contractante. 

De lege ferenda, apreciem ca este necesara 
revenirea la vechile dispozitii ale Legii nr. 
101/2016, deoarece acestea erau suficient de clare 
in ceea ce priveste regulile aplicabile competentei 
materiale a instantelor judecatoresti, fiind de 
asemenea in consonanta cu principiile 
contenciosului administrativ. 

 


