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EXCEPȚIA DE ILEGALITATE ÎN PROCESUL CIVIL
Dumitru DUMITRAȘCU
Universitatea de Stat din Moldova
Excepția de ilegalitate reprezintă un mijloc de apărare prin care partea interesată solicită verificarea legalității unui act
administrativ ce urmează a fi aplicat la soluționarea unei cauze pendinte. Acest mijloc de apărare a fost introdus în legislația națională prin adoptarea Legii contenciosului administrativ din 2000. Însă, odată cu intrarea în vigoare a Codului administrativ, la 1 aprilie 2019, a fost exclusă posibilitatea invocării excepției de ilegalitate în cadrul procesului civil. Scopul
prezentului studiu constă în examinarea utilității reintroducerii în legislație a instituției excepției de ilegalitate, având în vedere
asigurarea celerității procesului civil și a securității raporturilor juridice.
Cuvinte-cheie: mijloace de apărare, excepție procesuală, act administrativ, excepție de ilegalitate, contencios administrativ,
incident procesual, drept la apărare.
THE EXCEPTION OF ILLEGALITY IN THE CIVIL PROCEEDINGS
The exception of illegality is a means of defence by which the interested party requests the verification of the legality
of an administrative act that must be applied to the settlement of a pending case. This mean of defence was introduced
into national law by the adoption of the Administrative Litigation Law of 2000. However, with the entry into force of
the Administrative Code on 1 April 2019, the possibility of invoking the exception of illegality was excluded in the civil
proceeding. The purpose of this study is to examine the usefulness of reintroducing the institution of the exception of
illegality into the legislation, given the celerity of the civil proceeding and the legal certainty.
Keywords: means of defence, procedural exception, administrative act, the exception of illegality, administrative disputes,
procedural incident, the right to defence.
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