
Barem de corectare – Examen Drept administrativ (I) 4 septembrie 2019 

 

1. (a) Actul este individual (destinatar nominalizat), legal (nu avem motive de nelegalitate), favorabil (drept de 
locaţiune) – poate fi revocat potrivit regulilor categoriei – nerespectarea condiţiilor prevăzute în lege ori în act – în 
cauză, interdicţia de a transmite locul de cazare. (0,5 p) 

(b) actul este individual şi favorabil, dar ilegal (cei cu domiciliul în Cluj nu au acest drept). Ilegalitatea este 
evidentă, trebuia cunoscută de beneficiar, deci actul este revocabil (dacă a apucat să se cazeze, ex nunc, eventual 
cu preaviz). (0,5  p) 
2. (a) Este doar o operaţiune administrativă (nu are destinatar determinat, e o invitaţie pentru toţi iar eventualele 
„drepturi” sunt stabilite de fapt de un act (probabil HCL) prin care s-a hotărât alocarea unor sume de bani pentru o 
masă festivă. (0,25 p) 

(b) e manifestare de voinţă unilaterală, emisă în regim de putere de un rgan administrativ (încălcarea semnalelor 
poate fi contravenţie) – deci e act administrativ. E mai degrabă normativ pentru că se adresează unei coloane 
întregi de maşini (dar e greu de stabilit de vreme ce nu e un act scris). (0,25 p) 

(c) nu e act administrativ, e doar un înscris constatator al unui act juridic (plata impozitului, care stinge o obligaţie) 
făcut de cetăţean (dacă chitanţa nu mai există nu înseamnă că nu ai plătit, deci nu chitanţa produce efecte 
juridice). (0,25 p) 
(d) act unilateral al unui organ administrativ,emis pentru aplicarea legii, are un destinatar determinat deci e act 
administrativ individual. (0,25 p) 
3. Asemănări: (a) ambele constau într-o manifestare unilaterală de voinţă (0,25 p); (b) ambele se adoptă în aceeaşi 
formă şi după aceeaşi procedură (0,25 p). Deosebirea: primul este emis în regim de putere publică (deci e 
obligatoriu şi, posibil, executoriu) în vreme ce al doilea nu (e în regim de drept comun). (0,25 p) 

4. Pentru că nu stabileşte faptul că, prin definiţie, o majoritate calificată este mai mare decât cea absolută. (0,5 p) 

5. (a) Asemănări: (i) în ambele situaţii vorbim de un raport de subordonare între cei doi (0,25 p); (ii) în niciuna 
dintre situaţii superiorul nu-şi numeşte inferiorul (0,25 p); (b) Deosebiri: (i) primii sunt numiţi (precar), ultimii sunt 
aleşi (direct/indirect) deci se bucură de o mai mare stabilitate (deci primul tandem îşi poate pierde funcţia mult 
mai uşor) (0,25 p); (ii) primii funcționează pe baza principiului deconcentrării, existând multiple raporturi de 
subordonare față de Guvern, cei din urmă pe baza principiului autonomiei locale, existând un singur raport de 
subordonare față de primar; (0,25 p) 

 
Speță: (1) Pentru anulare HG şi HCGMB – organele emitente, Guvernul şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti (0,5 p); pentru despăgubiri – persoana juridică de drept public, corespunzătoare organelor emitente, 
Secretariatul General al Guvernului (art. 1 din H.G. nr. 21/2017) şi UAT- Municipiul Bucureşti (art. 21 din Legea nr. 
215/2001); persoanele fizice – la guvern primul ministru în primul rând, care decide când nu există consens, dar 
pot fi chemaţi şi ceilalţi miniştri care au votat pentru adoptarea hotărârii, inclusiv T.D.V., dacă propunerea acestuia 
a fost ca modificarea codului să fie efectuată prin H.G; la consilieri –  vor fi chemaţi cei care au votat împotriva 
adoptării PUZ (0,75 p ) (totuși, consilierii au votat pentru adoptarea hotărârii de respingere, în baza unei HG care 
se bucură de prezumția de legalitate, având caracter obligatoriu, fiind discutabil dacă pot fi trași la răspundere – 
0,5 p punctaj suplimentar);  partidele nu vor răspunde pentru activitatea membrilor acestora, în calitatea lor de 
consilieri locali (0,25 p); 

(2)HG este ilegală, printr-un act administrativ nu se pot aduce modificări la OUG, care are forţă juridică  
asimilată legii (0,5 p), HCGMB – este de asemenea ilegală, fiind emisă în baza unei HG nelegale (0,25 p). Sigur că, 
raportat la modificările aduse prin HG, cvorumul de ¾ nu a fost îndeplinit, numărul total al consilierilor fiind de 55 
(art. 29 alin. (2) din Legea nr. 215/2001), ar fi fost necesare cel puțin 42 de voturi (0,25 p). Ca efect al anulării HG 
nelegale, consecința va fi însă, aplicarea cvorumului anterior modificării aduse prin aceasta, documentația PUZ 
urmând a fi adoptată cu majoritate absolută (art. 45 alin. (2) lit. e din Legea nr. 215/2001), iar nu majoritate 
calificată de ¾ (0,25 p). În concret, din totalul de 55 de consilieri locali (art. 29 alin. (2) din Legea nr. 215/2001), 
erau necesare voturile a jumătate plus unu din numărul total al funcţionarilor (1/2 din 55 = 27,5, care se rotunjește 
la 28) (0,5 p). Cvorumul a fost îndeplinit în speță, din moment ce au votat 28 de consilieri pentru; (0,25 p).  

(3) Act normativ (de respingere a proiectului/act negativ), teoretic  poate fi revocată oricând (0,5 p); 



(4) Acțiunea e inadmisibilă pentru petitul privind anularea HG, pentru lipsa calității procesuale pasive (nu a 
fost chemat organul emitent); Dacă HG se bucură în continuare de prezumția de legalitate, acțiunea nu poate fi 
admisă nici în ceea ce privește HCLGMB, act emis în baza hotărârii. Petitul pentru daune se va respinge, nefiind 
chemată în judecată persoana juridică de drept public (0,75 p). Dacă ne-am raporta la temeinicia acțiunii, HG și 
HCGMB fiind acte emise în lanț, anularea celei dintâi, ar conduce la anularea subsecventă a celei din urmă. Prin 
conversiune, anularea hotărârii de respingere, ar avea semnificația adoptării documentației PUZ, fără a mai fi 
necesară reluarea votului, cum a solicitat reclamatul (1 p – punctaj suplimentar); 

 

Total punctaj: 4,25  p. (teorie) + 4,75 p. (speţă) + 1p. (din oficiu) = 10 p. 

 


