
 

 
 

  

 

 
AGENDA 

Seminar cu tema „DREPT ADMINISTRATIV ” 

26 iunie 2018, Curtea de Apel Braşov 
 

 

Organizatori: Institutul Naţional al Magistraturii; 
Curtea de Apel Braşov 

 
 

 
Formator INM: judecător-Inalta Curte de Casație și Justiție-Secția de Contencios Administrativ și Fiscal 

HORAŢIU PĂTRAŞCU 
 

 Metoda de lucru : Dezbateri interactive; asalt de idei.     
 
 

26 iunie 2018  

 
09.00-09.30  Înregistrarea participanţilor 
 

09.30-11.30  Controlul de legalitate exercitat de instanța de contencios administartiv și 

fiscal în materia administrării fondurilor europene. Analiza jurisprudenţei relevante 

cu luarea în discuţie a problemelor de drept care au generat  interpretări diferite ale 

instanţelor, în aplicarea OUG nr.66-2001 şi OUG nr.3/2015. 

 

 Cerere de acordare a  sprijinului financiar în cadrul schemelor unice de plată de 

către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  

- Condiţii de eligibilitate. Condiţia prevăzută de art. 7 alin. 2
1
 din OUG nr. 

3/2015 şi de art. 7 alin. 1 lit. a din Ordinul MADR nr. 619/2015 referitoare la depunerea 

titlului de proprietate. 

- Noţiunea de condiţii artificiale de care face vorbire, Curtea Europeană de 

Justiţie în Cauza C 434/12. 

- Abaterea, exercitarea dreptului de apreciere a OIPOSDRU, respectarea 

principiului proporţionalităţii. 
 

 Natura răspunderii juridice (contractuală sau cvasi delictuală) în cazul 

acţiunilor în pretenţii formulate de instituţia care a acordat contractul de achiziţie 

publică împotriva beneficiarului contractului, ca urmare a constatării unui 

prejudiciu prin decizie a Camerei de Conturi, menţinută în urma atacării în 

contencios administrativ. 

Interpretarea şi aplicarea art. 85 din Legea nr. 188/1999 (Cauze având ca 

obiect decizii de impunere emise de primar având ca premisă un raport al Curţii de 

Conturi.). Data constatării pagubei. 



 

 
 

  

 

  Perioada în care funcţionarii publici au beneficiat de concediu pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului până la doi ani, anterior intrării în vigoare a OUG nr. 

148/2005.    
 

 
11.30-11.45    Pauză de cafea 

 

11.45-15.00       Controlul de legalitate exercitat de instanţele judecătoreşti în materie fiscală. 

Consideraţii practice pe marginea noului cod fiscal şi de procedură fiscală. 

   Aplicarea art. 281 alin.7 cod procedură fiscală, în situaţia în care  deşi 

autoritatea de contencios administrativ a soluţionat contestaţia pe excepţie, 

reclamantul solicită  obligarea acestuia la soluţionarea pe fond a contestaţiei, instanţa 

nefiind investită cu o cerere de soluţionare pe fond a contestaţiei.   

Concurenţa dintre dispoziţiile legale ale art. 276 al. 7 şi art. 281 al. 5 din Legea 

nr. 207/2015 privind  Codul de procedură fiscală:  

a)Dacă sunt întemeiate cererile adresate instanţei de contencios administrativ 

de obligare a autorităţii administrative să soluţioneze contestaţia administrativ – 

fiscală, după expirarea termenului de 45 zile, dar înainte de împlinirea termenului de 

6 luni prevăzut de art. 281 al. 5.  

b)Dacă termenul de 45 zile la care se referă art. 276 al. 7 este imperativ sau nu 

pentru organul chemat să soluţioneze contestaţia. 
 

 Unicitatea termenului de exercitare a căii de atac în ce priveşte sentinţa prin 

care se dispune atât cu privire la cererea având ca obiect suspendare act 

administrativ cât şi la cererea având ca obiect anulare act administrativ. 

  Aplicarea art. 11 şi art. 7 din Legea nr. 554/2004. Prescripţia in materie de 

contracte administrative, câtă vreme nu mai este reglementată procedura concilierii.  

 

Aplicabilitatea de drept a sancţiunilor contravenţionale  complementare 

prevăzută de lege în cazul în care instanţa de judecată dispune înlocuirea sancţiunii 

principale a amenzii cu sancţiunea avertismentului sau posibilitatea înlocuirii de 

către instanţă şi a sancţiunilor complementare cu sancţiunea avertismentului sau a 

anulării acestor sancţiuni; 

 
 
 
15.00-16.00    Concluziile seminarului;  Completarea fişelor de evaluare. 
 

* temele luate în discuţie în cadrul seminarului vor fi abordate interactiv, participanţii 

putând să propună spre dezbatere orice probleme de drept sau speţe care generează 

dificultăţi. 
   
  


