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1. Este vorba despre o reglementare (nouă) mai favorabilă, deci, otrivit Constituţiei, ea se aplică şi faptelor 
săvârşite înainte de intrarea ei în vigoare. Dar asta nu îneamnă că era în vigoare (ea a intrat în vigoare doar la 30 
de zile de la publicare) şi că s-ar aplica tuturor faptelor săvârşite înainte de acest moment căci aplicarea ei 
retroactivă este selectivă (se aplică doar raporturilor juridice care nu au fost stinse – prin executare) până la 
momentul intrării în vigoare a noii reglementări. (1  p) 
2. Cauza caducităţii: dispariţia unui element esenţial al actului (0,25 p). (a) pieirea fortuită a imobilului (la o 
autorizaţie de demolare), neînceperea lucrării într-un termen (condiţie extinctivă) la autorizaţie de construire; 
(0,25 p) (b) decesul/demisia (uneori) a funcţionarului; (0,25 p) (c) abrogarea reglementării contravenţionale 
înainte de plata amenzii. (0,25 p) 

3. Compunerea: (a) unii sunt numiţi, alţii aleşi (0,25 p); (b) primii sunt precari (remaniabili de PM/PR), cei din 
urmă sunt stabili; (0,25 p);  Actele: (a) guvernul poate adopta şi acte juridice cu forţa legii (OG/OUG), consiliile nu 
(0,25 p); (b) principiul unanimităţii / principiul majorităţii (0,25 p).  
4. (a) Afirmaţia este adevărată numai în cazul actelor favorbile destinatarului. La cele nefavorabile, buna credinţă 
nu are nicio relevanţă, ele fiind revocabile în mod liber. (0,25 p) (b) Prima parte a afirmaţiei este adevărată la 
actele individuale, cele normative, unde revocarea se identifică cu abrogarea, putând fi revocate practic de orice 
organ administrativ cu competenţă în domeniu şi care poate emite acte cu forţă juridică superioară celui revocat 
(prin HG se poate revoca/abroga HCL); (0,25 p) a doua parte nu este adevărată, atât actele normative cât şi unele 
acte individuale (ex: cele nefavorabile) putând fi revocate şi pe considerente de oportunitate) (0,25 p). 
5. Numărarea greşită (intenţionat sau nu) a voturilor în parlament la învestire sau la o moţiune de cenzură (sau 
orice alt exemplu rezonabil) (0,25 p). Actele sunt valabile pentru toate persoanele de bună credinţă (şi sunt 
favorabile, dacă sunt individuale) (0,25 p). În cazul necompeteneţei, cum oricine poate verifica competenţa 
Guvernului (spre deosebire de învestitură), actele sunt nule întotdeauna pentru acest motiv (buna credinţă fiind 
irelevantă). (0,25 p) 

 
Speţă: (1) Pentru anulare – organul emitent, în speţă Consiliul local CC (0,5 p); pentru despăgubiri, persoana 
juridică de drept public al cărei organ a emis actul, UAT – Comuna CC (0,25 p). În plus, consilierii care au votat 
pentru la hotărâre (0,25 p) .(2) (a) Chira dacă o atribuţie nu e prevăzută în mod expres, consiliul local are 
competenţă generală (art. 36 alin. 1 LAPL) în toate materiile de interes local (0,25 p); însă problema infracţiunilor 
este prin constituţie de domeniul legii organice, deci consiliul a încălcat competența parlamentului (0,25 p); (b) 
este discutabil că fapta s-a săvârşit în comuna vecină (telefonul la care s-a apelat este în aria teritorială a organului 
emitent, dar, oricum, întrucât persoana este rezidentă, există competenţă personală asupra acestuia, fapt care 
face ca dimensiunea teritorială a competenţei să fie irelevantă (0,5 p); (c) la 9999 locuitori Consiliul are 15  
consilieri (art. 29 alin. 1 LAPL) (0,25 p); dacă am aprecia că hotărârea priveşte în esenţă bugetul UAT (deşi este 
discutabil fiind vorba de o sancţiune penală), era necesar a se adopta cu votul majorităţii absolute (1/2 din 15 = 7,5 
deci 8 voturi pentru), cvorum neîndeplinit, din moment ce la ședință au mai rămas doar 7 consilieri (0,25 p); dacă 
hotărârea s-ar fi adoptat cu majoritate simplă, oricum votul era viciat, nefiind întrunit cvorumul de prezență după 
ce T.L.Fonistul a părăsit ședința (art. 40 alin. 1 LAPL) (0,5 p).  

 (d) nesemnarea de către preşedintele de şedinţă nu atrage automat nulitatea, însă întrucât nu a fost semnată 
nici de 3 consilieri, avem un viciu de formă (0,25 p); faptul că are avizul de legalitate al secretarului nu înseamnă 
că hotărârea e legală ci doar că aceasta este opinia secretarului despre legalitatea actului (0,25 p). (3) este un act 
normativ inexistent (este evident că un Consiliu nu poate reglementa infracţiuni) deci revocarea nici nu e 
necesară, iar formal se poate face ex tunc; (0,5 p) (4) Acţiunea va fi respinsă ca inadmisibilă, actele inexistente 
neputând fi anulate, instanţa având eventual posibilitatea de a constata că actul este inexistent (0,25 p). Din 
moment ce petitul principal se va respinge, nici despăgubirile nu vor putea fi acordate în cadrul acestui litigiu, 
însă  vor putea fi cerute  în cadrul litigiului de contravenţional. (0,25 p) 

 
 

 

Total punctaj: 4,5 p. (teorie) + 4,5 p. (speţă) + 1p. (din oficiu) = 10 p. 


