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Considerații generale  
privind domeniul și domenialitatea

Prof. Emil BĂLAN
SNSPA

Problematica domenială face parte din categoria 
temelor care au stârnit discuții aprige și controverse printre 
teoreticienii dreptului public începând cu secolul al XIX – lea,  
în special.

Știința a încercat să sistematizeze într-un mod coerent 
teoriile domeniale, pe etape istorice și să le integreze 
într-un discurs articulat și argumentat, inclusiv pe baza 
contextului afirmării acestora.

Noțiunea de domeniu (etimologic dominium – lat. 
înseamnă stăpânire) a fost utilizată pentru a desemna 
bunurile cuiva care deține puterea publică – rege, stat, 
colectivitate locală. Bunurile apar și sunt tot mai pregnant 
calificate drept mijloace, instrumente utilizate în exercițiul 
puterii. Dar, care este natura dreptului pe care colectivitățile 
publice – la nivel de stat, regiune, comună, etc. – îl au asupra 
bunurilor pe care le dețin? Se poate vorbi de un drept de 
proprietate aidoma celui aparținând persoanelor private, de 
aceeași natură sau personalitatea publică și interesul general 
care direcționează aceste colectivități determină un drept 
de natură diferită, care presupune un alt conținut și alte 
caracteristici?

Se poate vorbi de un regim juridic domenial, diferit de 
regimul proprietății?

Este instituția proprietății apanaj exclusiv al dreptului civil 
sau putem vorbi și de o proprietate de drept administrativ?
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În mod tradițional, natura sau afectațiunea au constituit 
criteriu de atribuire a calificativului „public” dreptului de 
proprietate al colectivităților asupra unor bunuri. Totodată, 
nu a fost contestată posibilitatea acestora de a deține 
bunuri supuse regimului privat/comun de proprietate.

Discursul și analiza acestor teme, nelipsite de contro-
verse și de dileme fac tot mai mult necesară dezbaterea lor 
în forumuri științifice, confruntarea argumentelor repre-
zentând premisa configurării soluțiilor aștepate.

X

Constituirea domeniilor ca ansamblu de bunuri la 
dispoziția titularilor puterii de a administra treburi publice 
– stat, oraș, județ, comună – persoane juridice politico-
teritoriale cum erau denumite în doctrina interbelică1 – 
nu poate fi un scop în sine, ci un instrument, un mijloc de 
îndeplinire a sarcinilor publice cu care aceste subiecte sunt 
investite. Punerea în valoare a bunurilor domeniale permite 
asigurarea unor servicii publice, ori desfășurarea unor 
activități de sprijin pentru realizarea interesului public.

Domeniul public poate reprezenta suport al unor 
libertăți publice individuale ale membrilor colectivităților, 
ca în cazul circulației pe drumurile publice, recreerii în 
parcurile publice sau prin afectarea bunurilor unor servicii 
publice.

De asemenea, criteriul naturii face bunul de uz public, 
iar criteriul destinației asigură afectarea bunului unui 
serviciu public.

Sarcina administrării generale a domeniului trebuie 
înțeleasă ca ansamblu de acte juridice, operațiuni 
administrative, fapte materiale care asigură, pe de o parte, 

1 P. Negulescu, Tratat de Drept Administrativ Român, Vol. I, București, 
„Tipografiile Române Unite”, 1925, p. 254 – 256. 
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gestionarea bunurilor domeniale prin conservare, păstrare, 
depozitare, protejare, etc., iar pe de altă parte organizarea 
exercitării prerogativelor dreptului de proprietate asupra 
bunurilor domeniale.

Uneori, utilizarea unor dependințe domeniale poate fi 
realizată în mod direct și temporar de către public, uzul 
fiind liber și necondiționat de o autorizare prealabilă din 
partea administrației.

Dar domeniul public este susceptibil nu numai de 
utilizări în comun, ci poate face obiect al unor utilizări priva-
tive, în măsura în care asemenea utilizări sunt compatibile 
cu destinația generală a bunurilor domeniale. Astfel, 
persoane de drept comun se pot instala pe o porțiune 
determinată a domeniului public, în vederea desfășurării 
unei activități, cu excluderea celorlalți particulari, care nu 
posedă o autorizație administrativă1.

În general, scopul utilizărilor privative este organizarea 
unor activități de natură comercială sau industrială, ori 
satis facerea unor nevoi în legătură cu unele libertăți 
publice, asigurând atât realizarea unor interese generale 
ale colectivităților, cât și a unor interese ale beneficiarilor 
privați.

Misiunile administrative se exercită, în primul rând, prin 
acte de autoritate, acte de putere publică. Chiar și atunci 
când administrația deleagă spre particulari îndeplinirea 
unor activități de interes public – cazul gestiunii delegate –  
se folosesc instrumente juridice adaptate unui tip de 
raporturi care să le permită supravegherea, monitorizarea 
și denunțarea unilaterală, chiar dacă, la origine sunt acte 
convenționale. Avem în vedere contractele administrative, 
acel tip special de convenții în care clauzele reglementate 

1 M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, ed. a-X-a, 
Paris, Sirey, 1921, p. 686.
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predomină, iar libertatea contractuală este subordonată 
principiului priorității interesului general1.

Modalitățile de punere în valoare a bunurilor domeniale, 
ale domeniului public în special, sunt, la origini, creații ale 
practicii administrative și ale jurisprudenței, reglementarea 
juridică putând fi, în cazul unora, mai mult sau mai sumar 
elaborată.

Îngăduința, ca în cazul folosinței generale, neindividua-
lizate asigurată prin utilizarea directă, colectivă a unor 
bunuri care, prin natura lor se pretează la aceasta, sau 
încuviințarea unor permisiuni de staționare sau de ocu-
pare temporară a unor dependințe ale domeniului public, 
pot reprezenta forme suple de adaptare a administrației 
publice la dinamica societății actuale. Desigur, caracterul 
temporar, întâmplător al unor astfel de situații apare ca 
fiind pregnant.

X

Domenialitatea este stâns legată de statutul special al 
deținătorilor puterii de a administra treburi publice – stat, 
colectivități locale – domeniul desemnând ansamblul 
bunurilor deținute în proprietate de către aceștia.

Bunurile din domeniu afectate realizării unor misiuni 
publice și îndeplinirii unor interese generale, în mod 
direct, alcătuiesc domeniul public. Restul bunurilor – cele 
care deservesc, ajută, sprijină ori stau în rezerva asigurării 
directe a interesului general – alcătuiesc domeniul privat.

Așadar, caracterul public al domeniului ține de afecta-
țiunea bunurilor pentru realizarea intereselor generale. În  
același timp, natura unor bunuri poate permite uzul, utili-
zarea directă, nemijlocită, colectivă și neindividualizată de 
către public.

1 Art. 8 alin. (3) din Legea 554 din 2004 privind contenciosul administrativ. 
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Putem considera principiul calității deținătorului bunu-
rilor, ca element fundamental al noțiunii de domeniu, iar 
principiul afectării, ca element al determinării caracterului 
public al domeniului.

Dacă instituția proprietății reprezintă o categorie 
juri dică de bază, aparținând științei dreptului, instituția 
domenialității se situează, prin interdisciplinaritatea pe 
care o presupune cercetarea sa, mai degrabă, în domeniul 
științelor administrative.

Regimul gestionării și punerii în valoare în interes general 
a bunurilor deținute de către colectivitate este guvernat de 
domenialitate, pe când regimul aproprierii bunurilor de către 
persoanele private este guvernat de proprietate.

Domenialitatea surprinde particularitățile de regim juri-
dic care privesc dreptul asupra bunurilor aparținând subiec-
telor investite cu puterea de a administra treburi publice: 
stat, județ, oraș, comună.

În considerarea misiunilor de interes general, pe care 
astfel de subiecte trebuie să le îndeplinească, acestora li s-a 
constituit, prin intermediul dreptului, al normelor juridice, 
un regim juridic special, guvernat de principii de drept 
public, care presupune drepturi exorbitante, derogatorii de 
la regimul comun, dar și contrângeri pe care particularii nu 
le au. Acest regim juridic de drept public poate fi denumit, 
în opinia noastră, regim juridic domenial.

Nu lipsit de interes ar fi ca normele juridice specifice 
acestei materii, prin referirea la relații sociale omogene, 
având în centrul lor bunurile publice să își găsească izvorul 
formal într-un Cod domenial, ca lege complexă.
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Titularii dreptului de proprietate publică  
în lumina jurisprudenței Curții Constituționale

Conf. univ. dr. Cristi IFTENE
Universitatea Ovidius din Constanța

Precizări prealabile

Toate discuţiunile, care se ivesc în jurul noţiunii de 
domeniu public nu prezintă numai un interes de ordin 
teoretic, doctrinar, ci oferă şi un interes de ordin practic, 
domeniul public fiind supus unui regim juridic special care 
îl îndepărtează nu numai de regimul juridic al proprietăţii 
individuale, ci chiar şi de regimul juridic al domeniului privat 
al Statului supus dispoziţiunilor dreptului comun, aprecia Jean 
Vermeulen1 la mijlocul secolului trecut.

Analiza actelor normative care reglementează dreptul de 
proprietate publică ne permite a aprecia că titularii acestei 
forme de proprietate sunt limitativ prevăzuți de lege şi că 
nici o altă persoană (fizică sau juridică) în afara acestora nu 
poate fi titulara dreptului de proprietate publică. Potrivit 
art. 136 alin. (2) din Constituție, proprietatea publică 
aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. 
Această idee este dezvoltată și în primul articol din Legea 
nr. 213 din 1998: „dreptul de proprietate publică aparține 
statului sau unităților administrativ-teritoriale”(...).

Prin urmare reținem că nici un alt subiect de drept nu 
poate fi titular al dreptului de proprietate publică şi poate 
avea cel mult drepturi derivate din acesta cum ar fi dreptul 
de administrare2, singurii titulari ai dreptului de proprietate 

1 Jean Vermeulen, Curs de drept administrativ, Bucureşti, 1947, p. 181.
2 Eugen Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, 

Bucureşti, Ed. All Beck, 2000, p. 43.
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publică putând fi statul român şi unitățile administrativ-
teritoriale.

Aceste subiecte ale dreptului de proprietate publică, 
potrivit art. 2 din Legea 213 din 1998, exercită posesia, 
folosința şi dispoziția bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public, în limitele şi în condițiile legii, cu alte cuvinte, 
dreptul de proprietate publică le conferă acestor subiecte 
de drept totalitatea atributelor dreptului de proprietate – 
plena în re potestas – usus, fructus şi abusus.

Aşadar, acest text de lege statuează că titularii dreptului 
de proprietate publică – respectiv statul şi unitățile 
administrativ-teritoriale – exercită prerogativele conferite 
de acest drept nu în mod discreționar, ci în limitele şi în 
condițiile prevăzute de lege, cu referiri la prevederile care 
reglementează regimul proprietății publice1.

Fiind în prezența a două categorii de titulari ai proprie-
tății publice apare problema determinării bunurilor care 
le aparțin și implicit a modului în care aceștia își pot 
exercita în mod practic atributele dreptului de proprietate. 
Criteriul utilizat este cel al interesului naţional sau local 
pentru realizarea căruia bunurile sunt destinate2. Se referă  
la el şi art. 4 alin. (2) din Legea 18 din 19913, art. 7 lit. (d)4  
şi anexa la Legea 213 din 1998, precum și art. 120 alin. (1)  

1 Ioan Adam, Proprietatea publică şi privată asupra imobilelor în 
România, Bucureşti, Ed. All Beck, 2000, p. 88.

2 „Art. 135 alin. (3) – (4) nu priveşte criteriile de departajare a 
bunurilor între proprietatea publică a statului şi unităților administrativ 
teritoriale”- Curtea Constituțională, Decizia nr. 40 din 1996, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 76 din 1996.

3 Acesta precizează că domeniul public poate fi de interes naţional, caz 
în care proprietatea asupra sa, în regim de drept public, aparţine statului, 
sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea, în regim de 
drept public, aparţine comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor.

4 Actualmente abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din 
Legea nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în M.Of. nr. 409 din 10 iunie 2011.
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din Legea 215 din 20011. Aceste texte de lege precizează 
că, pentru ca un bun proprietate publică să aparțină 
domeniului public al statului este necesar ca el să fie 
declarat de interes național. În lipsa unei asemenea 
decla rări el va aparține domeniului public al unei unități 
administrativ-teritoriale.

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se 
întocmeşte după caz, de ministere, de celelalte organe de 
specialitate ale administrației publice centrale, precum şi de 
autoritățile publice centrale care au în administrare aseme-
nea bunuri. Ministerul Finanțelor Publice va centraliza aceste 
inventare şi le va supune spre aprobare Guvernului. După 
cum am mai arătat, este exclus ca un alt subiect de drept, 
un alt titular de drept public sau de drept privat, să poată fi 
titular al dreptului de proprietate publică. Aceste persoa-
ne juridice dobândesc doar un drept de administrare sau de 
concesiune asupra bunurilor din domeniul public, drepturi 
care nu pot fi confundate cu dreptul real de proprietate.

Împrejurarea că persoane juridice de drept public 
primesc în administrare bunuri din domeniul public, sau 
altor persoane juridice le sunt concesionate asemenea 
bunuri nu trebuie să ne ducă la o altă concluzie.2 Atât 
administrarea, cât şi concesionarea bunurilor proprietate 
publică reprezintă doar modalități de exercitare a dreptului 
de proprietate publică, care nu pot fi confundate cu 
atributele conferite de dreptul de proprietate3, reprezentând 
o modalitate specifică de exercitare a acestuia4.

1 Acesta precizează că aparţin domeniului public de interes local sau 
judeţean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau 
de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public 
naţional.

2 C. Bârsan, M. Gaiță, M.M. Pivniceru, Drept civil. Drepturi reale, 
Bucureşti, Ed. Institutului European, 1997, p. 52.

3 Ioan Adam, Proprietatea publică ..., op. cit. , p. 89.
4 Bârsan C., Gaiță M., Pivniceru M.M., Drept civil ...., op. cit., p. 52.
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În litigiile referitoare la dreptul de proprietate publică 
asupra unui bun, statul este reprezentat de Ministerul 
Finanțelor Publice, iar unitățile administrativ-teritoriale 
de către consiliile județene sau locale care dau mandat 
scris, în fiecare caz preşedintelui consiliului județean sau 
primarului.

Considerăm că trebuie făcută distincția între titularii 
dreptului de proprietate publică şi titularii dreptului de 
administrare a domeniului public, în sensul că primii sunt 
cei care dețin dreptul de proprietate publică în numele 
şi interesul colectivității (statul şi unitățile administrativ 
teritoriale), iar secunzii pot exercita un drept de 
administrare în condițiile legii în numele subiectului 
dreptului de proprietate publică (regii autonome, instituții 
publice, etc.). Așa cum vom vedea pe parcursul prezentului 
material, în practica administrativă și judecătorească se 
întâlnesc încă situații când această distincție este confuză.

Subiectele dreptului de proprietate publică

Din analiza actelor normative care reglementează 
dreptul de proprietate publică, putem aprecia că titularii 
acestei forme a dreptului de proprietate sunt limitativ 
prevăzuți de lege şi nici o altă persoană (fizică sau juridică) 
nu poate fi titulara dreptului de proprietate publică.

Chiar prevederile constituționale statuează că „proprie-
tatea publică aparține statului şi unităților administrativ-
teritoriale”1, iar art. 1 din Legea nr. 213 din 1998 prevedea 
în varianta inițială a legiuitorului că „dreptul de proprietate 
publică aparține statului sau unităților administrativ-

1 Art. 136 alin. (2) din Constituția României.
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teritoriale”1. Ca atare, dreptul de proprietate publică le 
conferă acestor subiecte de drept totalitatea atributelor 
dreptului de proprietate (usus, frucus şi abusus).

Analizând prevederile art. 2 din Legea nr. 213 din 
1998, observăm că legiuitorul de la acea vreme aprecia 
că statul şi unitățile administrativ-teritoriale nu exercită 
prerogativele conferite de dreptul de proprietate publică în 
mod discreționar, ci în limitele şi condițiile stabilite de lege.

Actualul Cod Civil apreciază în art. 554 că bunurile 
statului şi ale unităților administrativ-teritoriale care, prin 
natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz sau de interes 
public formează obiectul proprietății publice, însă numai 
dacă au fost legal dobândite de către acestea, adăugând 
în acest fel o nouă condiție.

Din dispozițiile constituționale şi ale celorlalte acte 
normative care cuprind norme incidente în această materie 
se desprinde faptul că subiectele dreptului de proprietate 
publică sunt: statul – asupra bunurilor din domeniul public 
de interes național şi unitățile administrativ-teritoriale 
(comuna, oraşul, municipiul, județul) – asupra bunurilor 
din domeniul public de interes local2. Faptul că o serie de 
persoane pot primi în administrare bunuri din domeniul 
public sau le pot fi concesionate astfel de bunuri nu le 
transformă în subiecte ale dreptului de proprietate publică.

Se deduce în mod logic că dreptul de administrare 
sau concesiune reprezintă numai modalități specifice 
de exercitare a dreptului de proprietate publică şi nu 
echivalează cu acesta.

1 Art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din 
Legea nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în M.Of. nr. 409 din 10 iunie 2011.

2 Art. 4 alin. (2) din Legea nr. 18 din 1991 privind fondul funciar 
prevede: „domeniul public poate fi de interes național, caz în care, 
proprietatea asupra sa, în regim de drept public, aparține statului, sau 
de interes local, caz în care proprietatea de asemenea, în regim de drept 
public, aparține oraşelor, comunelor, municipiilor şi județelor”. 
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Statul român

Pe lângă calitatea de subiect de drept public, statul 
român este indiscutabil şi subiect de drept privat, adică 
persoană juridică, dispunând de un patrimoniu propriu, 
distinct de acela care aparține altor subiecte de drept.

Articolul 858 al Codului Civil Român precizează că 
proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparține 
statului sau unei unități administrativ-teritoriale asupra 
bunurilor care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt 
de uz ori de interes public, cu condiția să fie dobândite prin 
unul dintre modurile prevăzute de lege.

Ca atare, reținem că patrimoniul statului cuprinde 
bunurile mobile şi imobile care aparțin domeniului public de 
interes național sau domeniului sau privat, după caz, precum 
şi drepturile şi obligațiile proprii cu caracter patrimonial.

Bunurile proprietate publică de stat sunt date Guver-
nului în administrare generală, iar în litigiile privitoare la 
dreptul de proprietate asupra acestor bunuri, statul este 
reprezentat de Ministerul Finanțelor.

Unitățile administrativ teritoriale

Constituția stabileşte prin art. 3 alin. (3) că teritoriul 
este organizat, sub aspect administrativ, în comune, oraşe 
şi județe. Legea nr. 2 din 19681 precizează că teritoriul (…) 
României este organizat în unități administrativ-teritoriale: 
județul, oraşul şi comuna2. Judeţul este alcătuit din oraşe 
şi comune – unități de bază a organizării administrativ 
teritoriale a țării – în funcție de condițiile geografice, 

1 Legea nr. 2 din 1968, publicată în B. Of. Nr. 17 – 18 din 17 februarie 
1968, republicată în B.Of. nr. 54 – 55 din 27 iulie 1981.

2 Art. 1 din legea citată.
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economice şi social politice, etnice şi de legăturile culturale 
şi tradiționale ale populației1. Oraşul este centrul de 
populație mai dezvoltat din punct de vedere economic, 
social-cultural şi edilitar-gospodăresc2. Comuna este 
unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populația 
rurală unită prin comunitate de interese şi tradiții, 
fiind alcătuită din unul sau mai multe sate, în funcție 
de condițiile economice, social-culturale, geografice şi 
demografice3.

În condițiile legii, oraşele pot fi declarate municipii4; 
acestea din urmă pot avea subdiviziuni administrativ-
teritoriale, cum este cazul municipiului Bucureşti, organizat 
în şase sectoare5. În conformitate cu art. 21 din Legea 
administrației publice locale unitățile administrativ-
teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capa-
citate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt 
subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de 
înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unitățile 
teritoriale de trezorerie, precum şi la unitățile bancare. 
Unitățile administrativ-teritoriale sunt titulare ale 
drepturilor şi obligațiilor ce decurg din contractele privind 
administrarea bunurilor care aparțin domeniului public şi 
privat în care acestea sunt parte, precum şi din raporturile 
cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.

În calitate de persoane juridice, comunele, oraşele şi 
județele au în proprietate publică, potrivit legii, bunurile 
de uz sau de interes public local sau județean, după 
caz. Aceste bunuri se află în administrarea generală a 
consiliilor locale, județene sau a Consiliului General al 

1 Art. 3 din legea citată.
2 Art. 4 alin. (1) din legea citată.
3 Art. 5 alin. (1) din legea citată.
4 Art. 4 alin. (2) din legea citată.
5 Art. 8 din legea citată. 
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Municipiului Bucureşti. Potrivit legii, consiliile locale sau 
județene reprezintă unitățile administrativ teritoriale în 
litigiile referitoare la dreptul de proprietate publică asupra 
acestor bunuri, dau în acest scop, mandat scris primarului 
sau preşedintelui consiliului județean, pentru fiecare 
caz în parte. La rândul său, acesta poate desemna un alt 
funcționar de stat sau un avocat care să-l reprezinte.

Jurisprudența Curții Constituționale în materie

Prin Decizia nr. 117 din 6 martie 2014 referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului 
unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643 din 2002 pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78 
din 2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a 
centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor județene şi locale1, Curtea a reținut 
că potrivit prevederilor constituționale, numai unitățile 
administrativ-teritoriale, respectiv comunele, oraşele şi 
județele, precum şi municipiile declarate în condițiile legii, 
pot avea bunuri în proprietate publică sau privată.

Pe rol s-a aflat soluționarea excepției de neconstituțio-
nalitate a dispozițiilor pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643 
din 2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 78 din 2002 privind asigurarea condițiilor 
de funcționare a centralelor termice şi electrice de 
termoficare aflate în administrarea consiliilor județene şi 
locale, excepție ridicată de Societatea Comercială „GDF 
Suez Energy România” – S.A. (fostă Distrigaz Sud – S.A.) 
din Bucureşti în Dosarul nr. 536/1.259/2011 al Tribunalul 
Specializat Argeş2.

1 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 336 din 08.05.2014.
2 Dosarului Curții Constituționale nr. 768D/2013.
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Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea 
a reținut că Legea nr. 643 din 2002 modifică titlul 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78 din 2002, 
[articolul unic pct. 1], în sensul că termenul „administrarea 
consiliilor județene şi locale” se înlocuieşte cu „proprietatea 
consiliilor județene şi locale”, fiind, astfel, schimbat regimul 
juridic al centralelor termice şi electrice de termoficare, 
respectiv dreptul de administrare al consiliilor locale 
şi județene asupra acestora a fost înlocuit cu dreptul 
de pro prietate. Or, acest fapt este contrar prevederilor 
constituționale referitoare la proprietate, întrucât, potrivit 
prevederilor constituționale, numai unitățile administrativ-
teritoriale, respectiv comunele, oraşele şi județele, precum 
şi municipiile declarate în condițiile legii, pot avea bunuri 
în proprietate publică sau privată. Ca urmare, consiliile 
județene şi consiliile locale, în calitatea lor de autorități 
deliberative, nu pot avea un drept de proprietate publică, 
ci doar dreptul de administrare a bunurilor aflate în 
proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-
teritoriale. De asemenea, aceeaşi terminologie este folosită 
şi la completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78  
din 2002, respectiv la introducerea art. 8 [articolul unic 
pct. 9].

Analiza procesului legislativ referitor la adoptarea 
Legii nr. 643 din 2002 relevă faptul că titlul Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 78 din 2002, în forma sa 
inițială avea următorul cuprins: „Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 78 din 13 iunie 2002 privind asigurarea 
condițiilor de funcționare a centralelor termice şi electrice 
de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene 
şi locale”; – la secțiunea amendamente admise s-a propus: 
„Titlul ordonanței va avea următorul cuprins: Titlul 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78 din 2002 privind 
asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice 



23

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor 
județene şi locale”; – la rubrica în care se motivează 
necesitatea modificării titlului ordonanței se arată că: 
„În conformitatea cu Legea nr. 213 din 1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi conform 
protocoalelor încheiate, centralele termice şi electrice de 
termoficare trec în proprietatea unităților administrativ-
teritoriale care decid cum vor face administrarea”.

Ca atare, rezultă că, deşi intenția legiuitorului a fost 
de a se preciza că aceste centrale termice şi electrice de 
termoficare se află în proprietatea unităților administrativ-
teritoriale, respectiv de a face o corelare legislativă cu 
Legea nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, terminologia folosită în 
textul legal supus controlului de constituționalitate este 
improprie.

Iată de ce s-a considerat că având în vedere principiul 
general de drept potrivit căruia o normă juridică trebuie 
interpretată în sensul său pozitiv, generator de efecte 
juridice, modalitățile juridice de interpretare a unei norme 
legale trebuie să aibă în vedere nu numai litera, ci şi spiritul 
legii, astfel încât rezultatul aplicării practice a normei 
juridice să fie cât mai aproape de finalitatea urmărită de 
legiuitor, care nu poate fi prezumat ab initio că îşi exercită 
rolul de legiferare în sensul negării atât a drepturilor şi 
libertăților fundamentale consacrate de Constituție, cât şi 
a principiilor constituționale.

În mod corect Curtea a observat că înlocuirea, prin 
articolul unic pct. 1 şi pct. 9 din Legea nr. 643 din 2002 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  
nr. 78 din 2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare 
a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor județene şi locale, a sintagmei 
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„centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în 
administrarea consiliilor județene şi a consiliilor locale” 
din cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78 
din 2002 cu sintagma „a unor centrale termice şi electrice 
de termoficare aflate în proprietatea consiliilor județene 
sau a consiliilor locale” impietează asupra dreptului de 
proprietate al unităților administrativ-teritoriale, astfel 
cum este prevăzut de art. 136 din Constituție [art. 135 
din Constituția nerevizuită], întrucât titularii dreptului de 
proprietate nu pot fi decât statul şi unitățile administrativ-
teritoriale, respectiv comune, oraşe, municipii şi județe, 
iar nu consiliile locale sau consiliile județene, care sunt 
autorități deliberative.

Într-o altă speță Avocatul Poporului a sesizat Curtea 
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a 
prevederilor Legii nr. 216 din 2008 privind transmiterea 
cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acțiuni 
deținute de stat la Compania Națională „Administrația 
Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, reprezentând 20% 
din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului 
Constanța1, Curtea apreciind în acest sens că transmiterea 
dreptului de proprietate al statului asupra unui pachet de 
acțiuni deținute la Compania Națională „Administrația 
Porturilor Maritime” – S.A. Constanța către Consiliul Local 
al Municipiului Constanța este de natură a încălca dreptul 
de proprietate al statului și al unităților administrativ-
teritoriale, astfel cum este prevăzut în art. 136 alin. (2) 
din Constituție, precum și statutul juridic de autoritate 

1 Decizia nr. 574 din 16 octombrie 2014 referitoare la excepția 
de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 216 din 2008 privind 
transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acțiuni 
deținute de stat la Compania Națională „Administrația Porturilor 
Maritime” – S.A. Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, 
către Consiliul Local al Municipiului Constanța, publicată în Monitorul 
Oficial al României, nr. 889 din 08.12.2014.
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administrativă a consiliului local, astfel cum acesta 
este reglementat prin art. 121 alin. (2) din Constituție 
și prin Legea administrației publice locale nr. 215 din 
2001, deoarece consiliile locale, în calitate de autorități 
deliberative ale administrației publice locale, nu sunt 
persoane juridice, și, în consecință, neavând patrimoniu 
propriu, nu pot fi titulare de drepturi și obligații.

Analizând aceste susțineri, Curtea reține pe bună 
dreptate că, potrivit art. 121 alin. (2) din Constituție, 
dispoziții dezvoltate, la nivel infraconstituțional, de art. 23 
alin. (1) și art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215 din 2001, 
consiliul local este un organ deliberativ cu caracter colegial, 
prin care se realizează autonomia locală în comune, 
orașe și municipii. În acest sens, în calitate de autoritate 
a administrației publice locale, consiliul local exercită 
atribuții privind administrarea domeniului public și privat 
al unităților administrativ-teritoriale, respectiv comune, 
orașe și municipii. Pe de altă parte, conform art. 21 alin. (1)  
din Legea nr. 215 din 2001, unitățile administrativ-
teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu 
capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu, titulare 
ale drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele 
privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului 
public și privat în care acestea sunt parte. Rezultă așadar 
că, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației 
publice locale, consiliul local nu are personalitate juridică 
și prin urmare nu poate avea patrimoniu propriu, astfel 
încât nu poate exercita drepturi și obligații proprii în cadrul 
raporturilor juridice. Dimpotrivă, unitatea administrativ-
teritorială, în calitatea sa de subiect de drept public titular 
de patrimoniu, în sensul de drepturi și obligații pe care le 
exercită în legătură cu bunurile din domeniul său public sau 
privat, este reprezentată în cadrul raporturilor juridice de 
către consiliul local, acesta din urmă exercitând drepturile 
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și asumându-și obligațiile existente în patrimoniul unității 
administrativ-teritoriale.

Aplicând acest considerente de principiu Curtea reține 
în speța analizată că transmiterea dreptului de proprietate 
asupra pachetului de acțiuni deținut de stat, prin Ministerul 
Transporturilor, către Consiliul Local al Municipiului 
Constanța, iar nu către Municipiul Constanța, contravine 
dispozițiilor art. 121 alin. (2) din Constituție, prin încălcarea 
statutului juridic constituțional și legal de autoritate 
administrativă a consiliului local, care nu poate fi el însuși 
titular de drepturi și obligații asupra bunurilor domeniale, 
ci doar să le exercite în numele unității administrativ-
teritoriale pe care o reprezintă.

Pe de altă parte, Curtea reține că, potrivit jurisprudenței 
sale1, vânzarea de acțiuni sau trecerea cu titlu gratuit a 
acestora în proprietatea privată a unei unități administrativ-
teritoriale, cum este și cazul de față, reprezintă un act de 
dispoziție cu privire la capitalul social al societății, care nu 
ține de competența de legiferare a Parlamentului, ci de cea 
de administrare a bunurilor proprietate publică / privată 
a statului, care aparține, în mod exclusiv, Guvernului. 
Legiuitorul, fie originar sau delegat, nu are competența de 
a realiza, printr-un act normativ de reglementare primară, 
transferul intuitu personae și cu titlu gratuit a acțiunilor 
aflate în proprietatea privată a statului către unitățile 
administrativ-teritoriale, dar are, în schimb, posibilitatea 
de a reglementa, printr-o lege-cadru, regulile, procedurile 
și condițiile în care Guvernul să poată realiza un transfer 
cu titlu oneros către unitățile administrativ-teritoriale, cu 
respectarea dispozițiilor art. 1 alin. (4), art. 44 și art. 135 
din Constituție.

1 Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 123 din 19 februarie 2014, paragraful 146.
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Scurte concluzii

Noțiunea de proprietate și implicit de administrare 
trebuie privită în sens elastic. Între dreptul de administrare 
şi dreptul de proprietate publică există o relație de 
dependență și implicit de compatibilitate. Dreptul de 
administrare permite titularilor săi să intre în raporturi 
juridice civile cu alte subiecte de drept, dreptul de 
administrare reprezentând o formă juridică de exercitare 
a dreptului de proprietate publică.

Din moment ce dreptul de administrare îşi are izvorul în 
dreptul de proprietate publică, el va avea aceleaşi caractere 
juridice ca şi acesta: inalienabil, imprescriptibil, insesizabil.
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Considerații juridice și administrative privind 
transferul bunurilor imobile între titularii 

dreptului de proprietate publică

Lector univ. dr. Codrin Dumitru MUNTEANU
Universitatea Națională de Apărare “Carol I”

1. Patrimoniul. Noțiune și principale trăsături 
juridice

Din perspectivă juridică, economică, istorică ori 
multidisciplinară, proprietatea a făcut de-a lungul timpului 
obiectul de interes a numeroase studii și lucrări. Aceasta, 
deoarece însăși organizarea societății umane se află într-o 
strânsă corelație și este determinată de organizarea și 
regimul juridic al proprietății. Diferențele conceptuale 
dintre regimului juridic al proprietății și modalitățile de 
punere a ei în valoare au constituit – și constituie încă – 
elementul determinant de fundamentare a sistemelor 
politice din diferitele țări ale lumii. Să ne reamintim, și este 
cât se poate de elocvent ca exemplu, că înseși cele două 
sisteme politice antagonice cunoscute în istoria modernă, 
capitalismul și socialismul, se diferențiază în primul rând 
datorită perspectivelor, la rându-le antagonice, asupra 
proprietății.

Proprietatea, sau patrimoniul, nu reprezintă așadar o 
noțiune juridică abstractă. Aceasta există ca terminologie 
și în limbajul comun, cu atât mai mult cu cât este unul 
din principalii vectori de influențare a vieții indivizilor, atât 
ca titulari de drepturi și obligații patrimoniale – pe care 
trebuie să și le administreze conform propriilor interese, 
dar și ca membri ai societății supuși constrângerilor viziunii 
sistemului politic al statului resortisant asupra proprietății.
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Noțiunea de patrimoniu, sub aspectul înțelesului juridic, 
a evoluat în timp1. Astăzi, pentru definirea noțiunii juridice 
de patrimoniu, fundamentală este valoarea economică 
a drepturilor subiective și obligațiilor civile, valoare 
economică ce conferă raportului juridic civil caracter 
patrimonial, diferențiindu-l astfel net de raportul juridic 
civil nepatrimonial, în conținutul căruia regăsim drepturi 
și obligații lipsite de valoare economică.

De altfel, majoritatea definițiilor consacrate în litera-
tura de specialitate surprind în mod esențial valoarea 
economică a drepturilor și obligațiilor atunci când definesc 
patri moniul ca „totalitatea drepturilor și obligaţiilor, 
care au valoare economică, aparţinând unei persoane2”. 
Ultima definiție pune în evidență și cele două laturi 
ale patrimoniului: latura activă, incluzând drepturile 
patrimoniale – reale sau de creanță – ce aparțin unei 
persoane și latura pasivă, în conținutul căreia regăsim 
datorii, obligații cuantificabile financiar pe care o persoană 
le are. În funcție de prevalența uneia din cele două laturi se 
poate stabilii solvabilitatea unei persoane date.

Patrimoniul este inerent persoanei fizice, pe care o 
însoțește toată viața. În ce privește persoana juridică, 
patri moniul afectat scopului reprezintă un element 
constitutiv al acesteia, existența patrimoniului precedând 
dobândirii personalității juridice. Patrimoniul nu trebuie 
văzut ca o sumă a bunurilor aparținând unei persoane și 
este eronată evocarea bunurilor în cuprinsul unei definiții 
a patrimoniului. Codul civil tratează drepturile ca fiind ele 
însele bunuri, astfel încât referirea la un drept cuprinde și 

1 A se vedea Micescu, I., Curs de drept civil, Ed. All Beck, București, 
2000, p. 211 – 216. 

2 Stătescu, C., Bîrsan, C., Drept civil. Drepturi reale, Universitatea din 
București, 1988, p. 6.
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o referire implicită la bunul asupra căruia acesta poartă, 
acolo unde este cazul1.

Dreptul de proprietate suportă la rându-i o paletă 
largă de definiții. Constatăm însă că niciuna nu pare a fi 
completă, surprinzând în integralitatea sa un fenomen 
atât de complex precum dreptul de proprietate. Primul în 
ordinea de enumerare a drepturilor reale de către Codul 
civil2, dreptul de proprietate a fost definit în literatura 
de specialitate ca „acel drept subiectiv care dă expresia 
aproprierii unui lucru, drept care permite titularului său să 
posede, să folosească și să dispună de acel lucru în putere 
proprie și în interes propriu, în cadrul și cu respectarea 
legislaţiei existente”3.

Sub aspectul titularilor dreptului de proprietate va 
trebui să distingem între titulari ai dreptului de proprietate 
privată și titulari ai dreptului de proprietate publică. În 
primul caz, cel al titularului dreptului de proprietate 
privată, remarcăm că orice subiect de drept – incluzând 
unitățile administrativ–teritoriale și statul – poate 
avea această calitate, în timp ce titular al dreptului de 
proprietate publică poate fi exclusiv statul ori unitățile 
administrativ-teritoriale. Distincția între proprietatea 
publică și proprietatea privată cunoaște în România 
consacrare constituțională4, iar titularii dreptului de 
proprietate publică – statul și unitățile administrativ-
teritoriale – sunt identificați limitativ în cadrul aceluiași 
text constituțional. Codul civil face la rându-i această 
necesară distincție5.

1 Chelaru, E., Administrarea domeniului public și a domeniului privat, 
Ed. All Beck, București 2005.

2 A se vedea art. 551 din Codul Civil, 
3 Stătescu, C., Bîrsan, C., Drept civil. Drepturi reale ... , op. cit., p. 32.
4 A se vedea art. 136 din Constituția României.
5 A se vedea art. 552 din Codul Civil.
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Cu excepții expres consacrate ce derivă din calitatea 
de subiect de drept public al statului și al unităților 
administrativ-teritoriale, regimul juridic al proprietății 
private este cel al dreptului comun, indiferent de titular. 
Cu titlu de exemplu, dintre aceste excepții enumerăm: 
înstrăinarea bunurilor proprietate privată a statului sau a 
unităților administrativ-teritoriale nu se poate face cu titlu 
gratuit și nici nu pot fi date în plată, înstrăinarea se face în 
mod obligatoriu numai prin licitație publică etc.

În afara distincției exprese dintre proprietatea privată 
și proprietatea publică, Constituția României conține 
dispoziții exprese prin care se asigură deopotrivă protecția 
proprietății private, precum și a proprietății publice. Astfel, 
în cazul proprietății private, consecvent, cu excepția 
perioadei statului comunist, garantarea și ocrotirea în 
mod egal a acesteia, indiferent de titular; exproprierea 
numai pentru o cauză de utilitate publică, stabilită 
potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire sunt 
repere constituționale regăsite de la Constituția din 18661, 
Constituția din 19232 și până în prezent la Constituția din 
1991, republicată3.

2. Dreptul de proprietate publică

2.1. Scurt istoric normativ

După cum am precizat deja, recunoscând importanța 
domeniului, în însăși Constituția României se realizează 
distincția dintre proprietatea publică și proprietatea 

1 Art. 19 din Constituția Principatelor Române Unite, publicată în  
M. Of. nr. 142 din 13 iulie 1866.

2 Art. 17 din Constituția Regatului României, publicată în M. Of. 
nr. 282 din 29 martie 1923.

3 Art. 44 din din Constituția României, republicată în M. Of. Partea I,  
nr. 767 din 31 octombrie 2003.
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privată și, respectiv, se nominalizează titularii dreptului 
de proprietate publică. De menționat că înaintea 
intrării în vigoare a Constituției României din 1991 și 
după evenimentele produse în 1989, dată până la care 
predominantă era proprietatea socialistă de stat și 
proprietatea cooperatistă, primele referințe ale regimului 
proprietății publice apar în chiar legislația care a generat 
în bună parte trecerea de la proprietatea socialistă de stat 
ori cooperatistă la proprietatea privată, respectiv Legea  
nr. 18 din 1991 a fondului funciar1, cu modificările ulterioare. 
Astfel, art. 4 alin. (2) – (4) al legii prevedea că: „Domeniul 
public poate fi de interes naţional, caz în care proprietatea 
asupra sa, în regim de drept public, aparţine statului, sau de 
interes local, caz în care proprietatea, de asemenea, în regim 
de drept public, aparţine comunelor, oraşelor, municipiilor 
sau judeţelor. Administrarea domeniului de interes public 
naţional se face de către organele prevăzute de lege, iar 
administrarea domeniului public de interes local se face de 
către primării sau, după caz, de către prefecturi. Terenurile 
din domeniul public sunt cele afectate unei utilităţi publice”. 
Norma primară a Legii nr. 18 din 1991 a fondului funciar, așa 
cum se poate observa, distinge nu doar între proprietatea 
privată și proprietatea publică, dar – element esențial 
pentru viitorul proces de reorganizare a administrației 
publice și organizare a administrației publice locale pe 
principiile descentralizării și subsidiarității – distinge între 
proprietatea publică a statului și proprietatea publică a 
unităților administrativ-teritoriale, fixează competențele 
de administrare în sarcina autorităților statului ori a 
autorităților administrației publice locale2, corespunzător 

1 Publicată în M. Of. Partea I, nr. 37 din 20 februarie 1991.
2 Textul include în categoria autorităților administrației publice 

locale care administrează domeniul public al județului prefecturile, la 
acel moment statutul prefecturile județelor fiind unul dublu, atât de 
autoritate care reprezintă Guvernul în teritoriu, cât și de autoritate a 
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celor două domenii ale proprietății publice – național 
și local – și reglemenează principiul de determinare a 
apartenței la domeniul public, respectiv utilitatea publică. 
Complementar, art. 5 al Legii fondului funciar nr. 18 
din 1991 enumeră în premieră bunurile ce fac obiectul 
domeniului public: „terenurile pe care sunt amplasate 
construcţii de interes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele 
stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi, terenurile 
cu destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele 
lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare 
şi al mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre, inclusiv plajele, 
terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, 
monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, 
monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărării sau 
pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sunt de domeniul 
public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes 
public” și conturează regimul juridic al proprietății publice 
precizând că „terenurile care fac parte din domeniul public 
sunt scoase din circuitul civil” iar „dreptul de proprietate 
asupra lor este imprescriptibil”.

Tot Legea fondului funciar nr. 18 din 1991 reliefează atât 
existența, cât și conținutul domeniului privat al statului şi, 
respectiv, al comunelor, oraşelor, municipiilor şi județelor, 
alcătuit din „terenuri – altele decât cele prevăzute la art. 5 –  
aflate sau intrate în proprietatea lor prin căile şi modurile 
prevăzute de lege”1. Sub aspectul regimului juridic al 
domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-
teritoriale, același text legal prevede că acesta este supus 
dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede 
altfel.

administrației publice locale de nivel județean. Ulterior, instituția s-a 
divizat între prefectura de județ, precursoarea instituției prefectului de 
astăzi și consilii județene.

1 Art. 6 din Legea fondului funciar nr. 18 din 1991.
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Prevederile incipiente de mai sus s-au completat 
corespunzător cu dispoziții ale Codului civil, revigorate în 
acel context, cum ar fi: art. 475 alin. (2), art. 476, 477, 478, 
499, 1310 și 1844.

Odată cu intrarea în vigoare a noii Constituții a 
României s-a deschis calea unor reglementări organice, 
regăsite totuși disparat până la adoptarea Legii nr. 213 din 
1998 privind bunurile proprietate publică1.

2.2. Obiectul, subiectele, formarea și stingerea dreptului 
de proprietate publică

Din punct de vedere terminologic observăm că între 
Constituție, Codul civil, Legea fondului funciar nr. 18 din 
1991, Legea nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică 
și regimul juridic al acesteia și Legea administrației publice 
locale nr. 215 din 2001, ca să enumerăm doar principalele 
acte normative cu incidență în speță, există deosebiri în 
sensul în care unele operează cu termenul de proprietate 
publică, iar altele cu termenul de domeniu public, fapt care 
a pus în literatura de specialitate problema echivalenței 
termenilor2.

Pe de o parte, unii autori au considerat că proprietatea 
publică poate fi de domeniu public sau de domeniu privat, 
astfel că cele două noțiuni nu ar fi identice3. Într-o altă 
abordare s-a considerat că domeniul public în sens larg 
include toate bunurile care sunt obiect al dreptului de 
proprietate publică, dar și bunurile proprietate privată 
dacă, fie prin natura lor, fie în baza legii, trebuie conservate 

1 Publicată în M. Of. Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.
2 Evoluția doctrinară a fost descrisă pe larg în Iorgovan, A., Tratat 

de drept administrativ, vol. II, Ed. Nemira, București, 1996, pag. 5 – 32. 
3 Filipescu, I. P., Domeniul public și privat al statului și al unităţilor 

teritorial-administrative, în Dreptul nr. 5 – 6 / 1994, pag. 75 – 76.
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și transmise generațiilor viitoare datorită caracterului lor 
de valori destinate uzului public, iar domeniul public în 
sens restrâns include exclusiv bunuri proprietate publică 
a statului sau a unităților administrativ-teritoriale precum 
și serviciile publice1.

În fine, opinia predominantă, care de altfel s-a și impus 
în cele din urmă, a fost aceea că noțiunile de proprietate 
publică și domeniu public sunt identice, aducându-se ca 
argumente principale chiar dispozițiile constituționale 
care reliefează un regim juridic identic prin referirile la 
proprietatea publică.

Așa cum s-a arătat deja în secțiunile anterioare, subiec-
tele dreptului de proprietate publică sunt statul și unitățile 
administrativ-teritoriale, titulari unici ai dreptului de 
proprietate publică.

Criteriile de determinare a bunurilor care fac obiectul 
proprietății publice au făcut însă subiectul unor vii 
dezbateri și controverse de specialitate. Un prim criteriu 
de identificare, care nu lasă loc de interpretări, este 
acela al determinării bunurilor prin lege, domeniul public 
fiind alcătuit din „bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) 
din Constituţie”2 și din cele „stabilite în anexa care face 
parte integrantă din prezenta lege”3. Un al doilea criteriu 
de determinare este reținut de doctrină ca urmare a 
consacrării lui legale. Astfel, Legea fondului funciar  

1 Pop, L., Dreptul de proprietate și dezmembrămintele sale, Ed. 
Lumina Lex, București, 2001, pag. 10.

2 După revizuire și republicarea Constituției, textul în cauză se regăsește 
la art. 136, alin. (3): „Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul 
 aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, 
plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale 
platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac 
obiectul exclusiv al proprietăţii publice”.

3 Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 213 din 1998 privind privind bunurile 
pro prietate publică.
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nr. 18 din 1991 statuează cu valoare de principiu că „aparţin 
domeniului public (…) terenurile (…) pentru alte folosinţe 
care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin 
natura lor, sunt de uz sau interes public”1. Legea nr. 213 
din 1998 privind bunurile proprietate publică prevede că 
în domeniul public regăsim, alături de bunurile prevăzute 
de Constituția României, și anexa la lege: „orice alte 
bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau 
de interes public și sunt dobândite de stat sau de unităţile 
administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.” 
Cronologic, Legea administrației publice locale nr. 215 
din 2001, republicată, face și ea trimitere la uzul sau 
interesul public2 drept criteriu de determinare a bunurilor 
la domeniul public de interes local. Nu în cele din urmă, 
același criteriu de determinare este folosit și de Codul 
civil care dispune la art 554 alin. (1): „Bunurile statului şi 
ale unităţilor administrativ-teritoriale care, prin natura lor 
sau prin declaraţia legii, sunt de uz sau de interes public 
formează obiectul proprietăţii publice, însă numai dacă au 
fost legal dobândite de către acestea”.

Concluzionând, alături de determinarea prin Constituție 
și lege, criteriul uzului sau interesului public este cel de 
al doilea criteriu ce determină apartenența unui bun la 
domeniul public al statului sau unității administrativ-
teritoriale, sub condiția unei dobândirii legale sau, altfel 
spus, a unui mod legal de dobândire.

Modul legal de dobândire presupune sine qua non ca 
intrarea unui bun în domeniul public să se facă expres, 
numai în considerarea unui temei legal. De altfel, în forma 

1 Art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18 din 1991.
2 Art. 120 alin. (1): „Aparţin domeniului public de interes local sau 

judeţean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau 
de interes public şi nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public 
naţional”.
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sa inițială, la art. 7 – în prezent abrogat1 – din Legea nr. 213 
din 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia se enumerau în mod expres modalitățile legale de 
dobândire, respectiv:

a)  pe cale naturală;

b)  prin achiziții publice efectuate în condițiile legii;

c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică;

d)  prin acte de donație sau legate acceptate de Guvern, 
de consiliul județean sau de consiliul local, după caz, 
dacă bunul în cauză intră în domeniul public;

e)  prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al 
statului sau al unităților administrativ-teritoriale 
în domeniul public al acestora, pentru cauză de 
utilitate publică;

f) prin alte moduri prevăzute de lege.

În prezent, enumerarea expresă a cazurilor de dobândire 
a dreptului de proprietate publică face obiectul art. 863 
al Codului Civil, care prevede că dreptul de proprietate 
publică se dobândește:

a)  prin achiziție publică, efectuată în condițiile legii;

b)  prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în 
condițiile legii;

c)  prin donație sau legat, acceptat în condițiile 
legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voința 
dispunătorului, devine de uz ori de interes public;

1 Art 7 al Legii 213 din 1998 privind proprietatea publică și regimul 
juridic al acesteia a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, 
Cap. V din Legea 71 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287 din 2009 
privind Codul civil din 3 iunie 2011, publicată în M. Of., Partea I, nr. 409 
din 10 iunie 2011. Prin aceeași intervenție legislativă a fost schimbat 
și titlul legii din „Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia” în „Legea privind bunurile proprietate publică”. 
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d)  prin convenție cu titlu oneros, dacă bunul, prin natura  
lui sau prin voința dobânditorului, devine de uz ori 
de interes public;

e)  prin transferul unui bun din domeniul privat al statului  
în domeniul public al acestuia sau din domeniul 
privat al unei unități administrativ-teritoriale în 
domeniul public al acesteia, în condițiile legii;

f) prin alte moduri stabilite de lege.

Dobândirea bunurilor proprietate publică pe cale 
naturală presupune includerea în domeniul public al 
statului a bogățiilor formate natural pe solul sau în subsolul 
țării1. Chiar dacă nu mai este inclusă în enumerarea legală 
de dobândire, această modalitate – în ce privește bogățiile 
de interes public ale subsolului – rămâne perfect valabilă 
în viitor ca o consecință a determinării lor ca proprietate 
publică prin art. 136 alin. (3) al Constituției României, 
republicată.

Achizițiile publice și exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică reprezintă la rându-le modalități exprese  
și distincte de dobândire de către stat sau unitățile 
administrativ-teritoriale de bunuri înscrise ulterior în 
domeniul public sau privat, după caz. Datorită severei 
limitări aduse proprietății private, exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică cunoaște chiar la nivel constituțional 
o riguroasă și necesară limitare, ea putându-se  
dispune numai pentru cauză de utilitate publică, stabilită 
potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire2. Pe 
fondul traumelor din perioada comunistă, în cadrul 
aceluiași text constituțional se interzice naţionalizarea 

1 A se vedea Nicolae, M., Consideraţii asupra Legii nr. 213 din 1998 
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,în Dreptul  
nr. 6/1999, pag. 15 – 16.

2 Art. 44 alin. (3) din Constituția României, republicată.
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pe anumite criterii ca formă de dobândire în proprietatea 
publică a unor bunuri, naționalizarea fiind principala 
modalitate de formare a proprietății statului înainte de 
1989. Fără a insista, diferențele dintre naționalizare și 
expropriere pentru cauză de utilitate publică sunt evidente, 
diferind atât scopurile de la baza celor două categorii de 
măsuri, cât și modalitățile concrete de realizare. În cazul 
exproprierii, esențial este scopul economic, realizarea unei 
lucrări de utilitate publică, cu condiția justei și prealabilei 
despagubiri, în timp ca naționalizarea avea de cele mai 
multe ori, alături de scopul economic, și scopuri politice, 
iar plata unor despagubiri era sau nu acordată.

Donația sau legatul reprezintă o modalitate de formare 
a proprietății publice ce și-a găsit reglementare atât în 
inițiala Lege nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică și 
regimul juridic al acesteia, cât și în noul Cod civil, condițiile 
de includere a bunului în domeniul public fiind acceptarea 
donației sau legatului de către Guvern ori, după caz, 
consiliul județean sau consiliul local, și dacă bunul, prin 
natura lui sau prin voința dispunătorului, devine de uz ori 
de interes public.

O modalitate preexistentă – dar inclusă în enumerarea 
modalităților de formare a proprietății publice abia în 
noul Cod civil – o reprezintă convenția cu titlu oneros, 
sub condiția ca bunul, prin natura lui sau prin voința 
dobânditorului, să devină de uz ori de interes public.

Transferul unui bun din domeniul privat al statului în 
domeniul public al acestuia sau din domeniul privat al 
unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al 
acesteia va constitui obiect de analiză în secțiunea a 3-a a 
prezentului studiu.
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Desigur, această enumerare este limitativă, formarea 
proprietății publice putând, în cadrul legal existent, să 
îmbrace și alte forme.

Dreptul de proprietate publică se stinge dacă bunul a 
pierit ori a fost trecut în domeniul privat, dacă a încetat 
uzul sau interesul public, cu respectarea condițiilor 
prevăzute de lege1.

2.3. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate publică

Alături de dreptul de proprietate privată, dreptul de 
proprietate publică constituie o formă a dreptului de 
proprietate. În consecință, sub aspectul caracterelor sale 
juridice dreptul de proprietate publică are, pe de o parte, 
caracterele juridice generale ale dreptului de proprietate 
și, pe de altă parte, include o serie de trăsături specifice 
care individualizează regimul juridic al proprietății publice 
în sensul în care acestea conferă și asigură respectarea 
afectațiunii bunurilor publice uzului sau interesului public.

Astfel, dreptul de proprietate publică este un drept  
absolut, exclusiv și perpetuu, ale cărui caractere specifice  
sunt inalienabilitatea, imprescribtibilitatea și insesiza-
bilitatea.

Cele trei trăsături specifice au ca fundament Constituția 
României care, la art. 136 alin. (4), prevede că „bunurile 
proprietate publică sunt inalienabile”. Faptul că textul 
constituțional face referire exclusiv la inalienabilitate, 
omițând să enumere și imprescribtibilitatea și insesiza-
bilitatea nu are o relevanță deosebită, ultimele două 
fiind în realitate consecințe ale inalienabilității, adică ale 
interdicției de înstrăinare prin acte juridice de drept privat a 
bunurilor proprietate publică. Scoase fiind deci din circuitul 
civil, ca o consecință a inalienabilității lor, bunurile care 

1 Art. 864 din noul Cod civil.
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formează obiectul proprietății publice nu vor putea fi 
urmărite de creditori pentru realizarea creanțelor lor, 
indiferent dacă se află sau nu în administrarea unor regii 
autonome sau autorități ori instituții publice și indiferent 
dacă sunt concesionate sau închiriate. De asemenea, 
bunurile imobile proprietate publică nu pot fi uzucapate 
de alte persoane, nu pot face obiectul accesiunii ca mod de 
dobândire a dreptului de proprietate, iar bunurile mobile 
proprietate publică nu pot fi dobândite ca efect al posesiei 
de bună credință. În raport cu această situație, acțiunea 
în revendicare a bunurilor mobile sau imobile, obiect al 
proprietății publice, va putea fi introdusă oricând.

În aplicarea prevederilor constituționale, prin art. 861 
alin. (1) noul Cod civil enumeră explicit toate cele trei 
trăsături specifice ce definesc regimul juridic al dreptului 
de proprietate publică și tot explicit precizează la alin. (2) 
faptul că „proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge 
prin neuz şi nu poate fi dobândită de terţi prin uzucapiune 
sau, după caz, prin posesia de bună-credinţă asupra bunurilor 
mobile”.

Alin. (3) al art. 861 al noului Cod civil precizează faptul 
că, în condițiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date 
în administrare sau în folosință şi pot fi concesionate ori 
închiriate. Acestea sunt operațiuni juridice de exploatare, 
de punere în valoare a bunurilor aparținând domeniului 
public, prin intermediul de contracte administrative, 
asimilate juridic actelor administrative, supuse regimului 
de drept public, și nu constituie excepții ori încălcări ale 
principiului inalienabilității.
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3. Transferul bunurilor imobile între titularii 
dreptului de proprietate

3.1. Transferul bunurilor imobile între domeniul public și 
domeniul privat

Potrivit art. 864 din noul Cod civil, dreptul de proprie-
tate publică se stinge dacă bunul a fost trecut în domeniul 
privat.

După cum am arătat deja, proprietatea publică este 
formată din bunurile enumerate la art. 135 alin. (4) din 
Constituția României, bunurile stabilite în anexa parte 
integrantă a Legii nr. 213 din 1998, cu modificările și 
completările ulterioare, grupate în trei categorii: bunuri ce 
alcătuiesc domeniul public al statului, bunuri ce alcătuiesc 
domeniul public județean, bunuri ce alcătuiesc domeniul 
public local al comunelor, orașelor și municipiilor, și din 
orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt 
de uz sau de interes public și sunt dobândite de stat sau de 
unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute 
de lege.

Dacă în primele două situații bunurile imobile enu-
merate la art. 135 alin. (4) din Constituția României sau 
în anexa parte integrantă a Legii nr. 213 din 1998, cu 
modificările și completările ulterioare, sunt expres 
determinate ca aparținând domeniului public al statului 
sau al unităților administrative și nu suportă o schimbare 
de regim juridic, cu excepția cazului pieirii bunului, ce are 
însă drept consecință extremă însăși stingerea dreptului de 
proprietate publică, bunurile aparținând ultimei categorii – 
respectiv bunuri a căror aparteneță la domeniul public este 
determinată de afectațiunea lor față de uzul sau intersul 
public – cunosc o volatilitate care permite titularilor 
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domeniului public transferuri de imobile între domeniul 
public și cel privat al statului, respectiv între domeniul 
public și cel privat al unităților administrativ-teritoriale.

În consecință, un bun imobil înscris la un moment dat în 
domeniul public al statului sau al unei unități administrativ-
teritoriale, (înscriere) determinată în baza criteriului uzului 
sau interesului public, va putea fi trecut în domeniul privat 
al statului – respectiv al aceleiași unități administrativ-
teritoriale – atunci când nevoile publice ce au determinat 
afectațiunea respectivului bun imobil uzului sau interesului 
public au încetat. Modificarea regimului juridic al unui bun 
imobil se poate realiza și în sens invers, adică transferarea 
lui din domeniul privat în domeniul public și înscrierea lui 
în inventarul bunurilor domeniului public al statului sau 
al unei unități administrativ-teritoriale, după caz, atunci 
când nevoile publice fac necesară afectarea unui bun aflat 
în domeniul privat uzului sau interesului public.

Aceste operațiuni juridice se realizează prin act admi-
nistrativ al titularilor dreptului de administrare generală, 
respectiv hotărâri ale Guvernului, consiliilor județene sau 
consiliilor locale. Relevante în cauză sunt dispozițiile art. 1 
alin. (5) lit. c) din Legea nr. 90 din 2001 privind organizarea 
și funcționarea Guvernului României și a ministerelor1, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora,  
pentru realizarea Programului de guvernare, Guvernul 
exercită „funcţia de administrare a proprietăţii statului, prin 
care se asigură administrarea proprietăţii publice şi private 
a statului” și dispozițiile art. 10 al Legii administrației 
publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificări 
și completări2, care prevăd că „autorităţile administraţiei 
publice locale administrează sau, după caz, dispun (...) 
precum şi de bunurile proprietate publică sau privată 

1 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001. 
2 Republicată în M. Of. Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007.
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ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în 
conformitate cu principiul autonomiei locale”. Hotărârile 
privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din 
numărul total al consilierilor locali în funcție1.

Din punct de vedere administrativ transferul unui 
bun între domeniul public și privat, în oricare sens, se 
materializează în final prin modificarea inventarului 
bunurilor proprietatate publică a statului, prin înscrierea 
bunului în inventar sau scoaterea lui din inventar, 
modificare aprobată concomitent cu trecerea bunului 
dintr-un domeniu într-altul. Similar, trecerea unui / unor 
bunuri din domeniul public în domeniul privat al unităților 
administrativ-teritoriale sau invers, se realizează prin 
hotărâre a consiliilor județene sau a consiliilor locale, 
cu precizarea însă că inventarul bunurilor din domeniul 
public al unităților administrativ-teritoriale se aprobă, 
și modificarea lui de asemenea, tot prin hotărăre a 
Guvernului, în baza hotărârii consiliilor județene sau 
consiliilor locale de trecere a bunului dintr-un domeniu 
într-altul

Lipsite de caracteristica afectării unui uz sau interes 
public, odată trecute în domeniul privat al statului sau 
al unităților administrativ-teritoriale, bunurile imobile 
pot fi exploatate și puse în valoare nu doar prin dare în 
administrare, dare în folosință ori concesiune, ci și prin 
înstrăinarea către persoane private, în condițiile legii. În 
situația în care bunurile din domeniul public și-au epuizat 
resursa, acestea sunt trecute în domeniul privat, în vederea 
scoaterii din funcțiune și casării lor.

Este de menționat că hotărârile Guvernului, ale 
consiliilor județene sau ale consiliilor locale privind 

1 Art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 
2001, republicată.
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trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al 
unităților administrativ-teritoriale în domeniul public 
al acestora pot fi atacate, în condițiile legii, la instanța 
de contencios administrativ competentă în a cărei rază 
teritorială se află bunul. O astfel de acțiune presupune 
din partea reclamantului dovada că bunul a fost scos din 
circuitul civil prin includerea în domeniul public în mod 
abuziv. Aceasta, deoarece bunul în cauză nu este de uz sau 
de interes public, iar includerea lui în domeniul public a 
urmărit scoaterea bunului din circuitul civil, cu consecințe 
vătămătoare pentru interesul și drepturile reclamantului.

Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile proprietate 
publică reglementează și ipoteza trecerii în domeniul 
public, în baza criteriului uzului sau interesului public, a 
unor bunuri din patrimoniul societăților comerciale, la 
care statul sau o unitate administrativ-teritorială este 
acționar. Potrivit legii, această trecere este condiționată de 
plata și acordul adunării generale a acționarilor societății 
comerciale respective. Este, de asemenea, reglementată 
ipoteza lipsei acordului adunării generale a acționarilor 
când bunurile societății comerciale vor putea fi trecute în 
domeniul public, însă numai prin procedura exproprierii 
pentru cauză de utilitate publică ce presupune o justă și 
prealabilă despăgubire1.

3.2. Transferul bunurilor imobile între domeniul public de 
interes național și domeniul public de interes local

Sediul materiei trecerii bunurilor din domeniul public 
al statului în domeniul public al unei unități administrativ-
teritoriale și, respectiv, trecerii unui bun din domeniul 
public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul 

1 A se vedea art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213 din 1998 privind bunurile  
proprietate publică, cu modificări și completări.
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public al statului este reprezentat de art. 9 al Legii nr. 213 
din 1998 privind bunurile proprietate publică, care, la cele 
două alineatele ale sale, reglementează ambele ipoteze:

„Trecerea unui bun din domeniul public al statului în 
domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se 
face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului București sau a consiliului local, după 
caz, prin hotărâre a Guvernului.

Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi 
administrativ-teritoriale în domeniul public al statului 
se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului 
judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
București sau a consiliului local”.

Analizând pe rând cele două ipoteze, prin coroborare 
cu actele normative de organizare și funcționare ale 
Guvernului și ale autorităților administrației publice 
locale, concluzionăm în primul rând că cererea autorităților 
administrației publice locale, în baza prevederilor art. 45 
alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215 
din 2001, republicată, va îmbrăca întotdeauna forma 
unei hotărâri adoptate în consiliul local, cu o majoritate 
de două treimi din numărul total al consilierilor locali 
în funcție1. Precizăm în context că majoritatea de două 
treimi prevăzută de lege ca necesară pentru adoptarea 
de hotărâri privind patrimoniul de către consiliile locale 
sau județene este tot mai criticată de către primari, fiind 
văzută ca o obstrucție în calea realizării unor proiecte 
de punere în valoare a patrimoniului, datorită greutății 
de a obține această majoritate de vot în acele consilii 
locale sau județene în care nu există majorități politice 
care să asigure majoritatea de vot cerută de lege. În mod 

1 A se vedea art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale 
nr. 215 din 2001, republicată.



47

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

evident, legiuitorul a impus o astfel de majoritate ca 
măsură de protejare suplimentară a patrimoniului unității 
administrativ-teritoriale. Față de acest aspect, rămâne 
de analizat dacă modificarea majorității de vot actuală, 
în cazul hotărârilor privind patrimoniul, se impune a fi 
modificată, existând cu siguranță în practică situații de 
neatingere a majorității de două treimi, aspect care a 
împiedicat punerea în valoare a unui bun din patrimoniul 
public, doar pentru a bloca proiecte de dezvoltare care ar fi 
pus în valoare, sau ar fi adus imagine și capital politic părții 
politice adverse. Deoarece acest aspect nu face pentru 
moment subiectul nostru de interes, nu insistăm asupra 
lui. Reținem, deci, că, cererea autorității locale deliberative 
prin care se solicită trecerea unui bun din domeniul public 
al statului în domeniul public al unei unități administrativ-
teritoriale îmbracă întotdeauna forma unei hotărâri 
adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul 
consilierilor în funcție.

În raport de dispozițiile HG nr. 561 din 2009 pentru 
aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul 
Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea 
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor 
de acte normative, precum și a altor documente, în 
vederea adoptării/aprobării1, proiectele de hotărâri ale 
Guvernului pot să fie inițiate de către ministere, organe 
de specialitate ale administrației publice centrale aflate 
în subordinea Guvernului, autorități administrative 
autonome, organe de specialitate ale administrației publice 
centrale prin ministerele în subordinea sau coordonarea 
cărora se află, de prefecți, președinți ai consiliilor județene, 
Consiliul General al municipiului București, prin Ministerul 
Administrației și Internelor. Ca atare, proiectul hotătârii 
Guvernului privind trecerea unui bun din domeniul public 

1 Publicată în M. Of. Partea I, nr. 319 din 14 mai 2009.
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al statului în domeniul public al unității administratriv-
teritoriale poate teoretic să cunoască două cursuri de 
acțiune:

a) Inițierea unui proiect de hotărâre a Guvernului, 
prin Ministerul Afacerilor Interne, de către instituția 
prefectului și consiliul județean din județul în care se 
regăsește consiliul local ce a adoptat hotărârea privind 
propunerea de transfer a unui bun din domeniul public 
al statului în domeniul public al unității administrativ-
teritoriale. Deși menținută ca ipoteză legală, odată cu 
transferul componentei de „administrației publică” de 
la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, în practică s-a renunțat 
la această ipoteză, măcar pentru situația transferurilor de 
bunuri din domeniul public al statului în domeniul public 
al unităților administrativ-teritoriale, având în vedere că 
în final, pe de o parte, competența în materie aparține 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
și nu Ministerului Afacerilor Interne și, pe de altă parte, 
instituțiile prefectului sunt ținute la a iniția proiecte de 
hotărâri ale Guvernului exclusiv prin Ministerul Afacerilor 
Interne. Ca atare, relativ la o asemenea speță, rolul 
prefectului este redus, și aceasta dacă este solicitat de 
consiliul local, strict la transmiterea către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și / sau 
ministerul ori autoritatea administrației publice centrale 
în administrarea căruia se află bunul proprietate publică 
solicitat, a cererii consiliului local și susținerea oportunității 
trecerii printr-o eventuală corespondență cu deținătorul 
bunului transferat, din perspectiva calității sale de 
reprezentant al Guvernului în teritoriu.

b) Inițierea unui proiect de hotărâre a Guvernului de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, având drept coinițiator deținătorul bunului 
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proprietate publică solicitat, care poate fi, după caz, un: 
minister, organ al administrației publice centrale (prin 
ministerul în subordinea sau coordonarea căruia se 
află), Secretariatul General al Guvernului sau Cancelaria 
Primului ministru, organe ale administrației publice 
centrale aflate în subordinea Guvernului prin Secretariatul 
General al Guvernului sau Cancelaria Prim-ministrului, 
după caz. Studiul proiectelor de hotărâre a Guvernului 
privind trecerea bunurilor proprietate publică a statului 
în domeniu public local relevă că la acest moment, sub 
aspectul inițierii, această a doua ipoteză descrisă este și 
singura uzitată.

Pentru o perspectivă completă mai trebuie precizat că 
un astfel de proiect de hotărâre are ca avizatori Ministerul 
Finanțelor Publice, din perspectiva atribuțiilor ce îi revin în 
raport cu bunurile proprietate publică a statului, indiferent 
de ministerul sau autoritatea administrației publice 
centrale de specialitate în administrarea căruia se află 
bunul, și Ministerul de Justiție, din perspectiva atribuțiilor 
ce îi revin sub aspectul asigurării legalității proiectelor de 
acte normative ce sunt supuse aprobării Guvernului.

Nu în ultimul rând, două precizări se mai impun: 
hotărârea consiliului local nu generează în mod automat 
inițierea proiectului de hotărâre a Guvernului, ministerul 
sau organul de specialitate al administrației publice 
centrale de specialitate având deplină libertate de 
apreciere asupra soluționării favorabile sau nefavorabile a 
cererii autorității administrației publice locale, iar bunurile 
ce fac obiectul transferului trebuie corect și complet 
indentificate sub aspectul actelor de proprietate, includerii 
lor în inventarul bunurilor din domeniul public, a numărului 
și valorii de inventar etc.



50

PUBLIC PROPERTY. 
PERSPECTIVES AND DEVELOPMENTS WITHIN THE ADMINISTRATIVE SPACE

În cea de a doua situație, aceea a trecerii unui bun din 
domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în 
domeniul public al statului, după cum s-a arătat, aceasta 
se face la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului 
județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
București sau a consiliului local.

O primă problemă se ridică: îmbracă cererea Guvernului, în 
mod similar, forma unei hotărâri a Guvernului ? În mod cert, 
nu. În raport cu elementele ce definesc hotărârea Guver nului, 
cu siguranță, o astfel de cerere nu poate fi ridicată la nivelul 
principalului act administrativ al Guvernului.

Studiind puținele situații cu acest obiect se constată 
două modalități de acțiune.

Prima, criticabilă, este aceea a includerii pe ordinea de zi 
și prezentării în ședința de Guvern a unei Note care descrie 
necesitatea și oportunitatea trecerii unui bun aparținând 
domeniului public de interes local, aflat în administrarea 
unui consiliu județean sau consiliu local, în domeniul public 
al statului și în administrarea ministerului sau organului 
administrației publice centrale de specialiatate care a 
inițiat Nota. Demersurile ulterioare pe lângă autoritatea 
administrației publice locale care are în administrare bunul 
proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale, 
în vederea aprobării trecerii prin hotărâre a consiliului local 
sau județean, după caz, s-au realizat de către inițiatorul 
Notei.

Cea de a doua situație, pe care o apreciem ca fiind și 
corectă, este aceea în care Memorandumul este actul prin 
care Guvernul își însușește necesitatea și oportunitatea 
trecerii unui bun din domeniul public al unei unități 
administrativ-teritoriale în domeniul public al statului. 
Guvernul face solicitarea de trecere și îl abilitează pe 
Secretarul General al Guvernului să semneze și să transmită 
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către autoritatea administrației publice locale cererea, în 
fapt Memorandumul aprobat în ședință a Guvernului.

Aceasta deoarece, pe de o parte, Memorandumul 
nu are normativitatea unei hotărâri de Guvern dar, spre 
deose bire de Notă, nu este nici o simplă informare, ci un 
document administrativ ce poate fi elaborat în cazul în 
care este necesară o decizie a Guvernului într-o anumită 
problematică, problematică evident exclusă din sfera de 
reglementare a hotărârilor de Guvernului1.

Sub aspectul inițierii, competența aparține ministerului 
sau organului administrației publice centrale de specialitate 
prin ministerul de resort, fiind semnat și de către Secretarul 
General al Guvernului, ca instituție implicată, atât timp 
cât în resonsabilitatea acestuia se așază îndeplinirea 
formalităților în relația cu autoritățile administrației 
publice locale.

În mod similar, cererea Guvernului nu obligă autoritățile 
administrației publice, fiind la latitudinea acestora modul 
de soluționare a cererii. În mod evident însă, asemenea 
spețe sunt de regulă discutate și convenite anterior sub 
aspectul soluției, formularea cererilor, prin hotărâre a 
autorității deliberative a administrației publice locale sau 
prin Memorandum al Guvernului, după caz, fiind rezultatul 
unei corespondențe și unei agreări de soluție anterioare.

În final, în ambele ipoteze legale, ulterior aprobării 
trecerii unui bun din domeniul public al statului și din 
administrarea unui organism central în domeniul public 
local și în administrarea unei autorități a administrației 
publice locale, sau invers, din domeniul public local și 

1 A se vedea art. 10, alin. (2) din HG 561 din 2009 pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru 
elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici 
publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, 
în vederea adoptării/aprobării
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din administrarea unei autorități a administrației publice 
locale în domeniul public al statului și în administrarea unui 
organism central, procedura se finalizează prin înscrierea 
bunului în inventarul domeniului public al statului sau 
al unității administrativ-teritoriale, după caz, respectiv 
radierea bunului din inventarul domeniului public al 
statului sau al unității administrativ-teritoriale, urmată de 
procedura notărilor corespunzătoare în cărțile funciare ale 
imobilelor, în situația în care acestea sunt supuse regimului 
de carte funciară.
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Câteva considerații cu privire la posibilitatea 
grevării unui teren aparținând proprietății 

publice cu un drept real de superficie instituit  
în beneficiul unui subiect de drept privat

Conf. univ. dr. Cristian CLIPA
Universitatea de Vest din Timişoara

I. În mai toate manualele de drept civil, dar şi în cele 
de drept administrativ, vom găsi enunțat într-o manieră 
categorică caracterul inalienabil al bunurilor care aparţin 
domeniului public al proprietăţii publice1. Plecând de la 
acest caracter, cvasi-unanimitatea autorilor de drept 
privat, dar şi de drept public au apreciat că, în principiu 
şi fără prea multe discuții, bunurile din domeniul public 
nu pot face obiectul unor dezmembrăminte ale dreptului 
de proprietate privată, care sunt şi rămân specifice 
acestui din urmă drept şi nu au cum să pătrundă în sfera 
ideologică a regimului juridic specific proprietății publice. 
De la această regulă a incompatibilității între bunurile din 
domeniul public şi dezmembrămintele specifice dreptului 
de proprietate privată, aceeaşi autori – de drept privat 
şi de drept public, deopotrivă – admiteau două firave şi 
marginale excepții: una referitoare la posibilitatea instituirii 

1 C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea 
noului Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, pp. 176 – 177; V. Stoica, 
Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 
2013, p. 204; C. Jora, Drept civil. Drepturile reale, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2012, p. 93; R. N. Petrescu, Drept administrativ, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2009, p. 263; D. Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. II,  
Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 128; V. Vedinaş, Drept Administrativ, 
ed. a II-a revăzută şi actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006, 
p. 189.
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asupra unui teren din domeniul public, în beneficiul unui 
subiect de drept privat, a unui drept real de servitute1; a 
doua care priveşte posibilitatea unor subiecte de drept 
privat de a se folosi de bunurile ce aparțin domeniului 
public, în strictele condiții stabilite de lege2.

II. Problema căreia ne asumăm a-i propune o rezolvare 
priveşte compatibilitatea caracterului inalienabil al 
bunurilor imobile, ce aparțin domeniului public, cu 
posibilitatea instituirii asupra unor astfel de imobile a unor 
dezmembrăminte specifice dreptului de proprietate privată 
şi îndeosebi a unui drept real de superficie în beneficiul unui 
subiect de drept privat. O atare chestiune nu este astăzi 
lipsită de sens, câtă vreme art. 862 din noul Cod civil al 
României stabileşte următoarele:

„(1) Dreptul de proprietate publică este susceptibil de 
orice limite reglementate de lege sau de prezentul cod 
pentru dreptul de proprietate privată, în măsura în care 
acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia 
îi sunt destinate bunurile afectate.

(2) Incompatibilitatea se constată prin acordul dintre 
titularul proprietății publice şi persoana interesată sau, în 
caz de divergență, pe cale judecătorească.

(3) În aceste cazuri, persoana interesată are dreptul 
la o justă şi promptă despăgubire din partea titularului 
proprietății publice”.

În strânsă legătură cu textul mai sus evocat, se ridică, 
după părerea noastră, cel puțin următoarele întrebări:

1 De trecere sau de vedere. În acest sens, a se vedea, de pildă, I. 
Sferdian, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 
2013, p. 241.

2 Avem în vedere prevederile de la art. 866 la 875 din Noul Cod civil, 
care disciplinează materia drepturile reale corespunzătoare dreptului 
de proprietate publică, şi anume dreptul de administrare, dreptul de 
concesiune şi dreptul de folosință cu titlu gratuit.



55

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

a) Care sunt acele limite la care poate fi supus dreptul 
de proprietate publică, respectiv exercițiul unui astfel de 
drept?

b) Ce implică şi ce presupune compatibilitatea even-
tualelor limite la care este supus dreptul de proprietate 
publică cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate 
bunurile care fac obiectul unui astfel de drept?

c) Ce formă poate să îmbrace acordul evocat de art. 862  
alin. (2) din noul Cod civil, încheiat între titularul 
dreptului de proprietate publică şi persoana (de drept 
privat) interesată de instituirea unor limite la adresa unui 
asemenea drept?

d) În ce măsură limitele evocate de art. 862 alin. (1) 
din noul Cod civil pot îmbrăca (şi) forma unor dezmem-
brăminte specifice dreptului de proprietate privată, 
instituite în beneficiul unor subiecte de drept privat 
şi asupra unor bunuri care fac obiectul unui drept de 
proprietate publică?

e) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebările de sub 
literele a) şi d), ce formă poate să îmbrace actul juridic prin 
care titularul unui drept de proprietate publică consimte 
la instituirea unor limite la adresa unui asemenea drept, 
în beneficiul ori interesul (nu neapărat exclusiv) al unui 
subiect de drept privat?

III. Înainte de orice, se impune a se observa faptul că  
art. 554 alin. (2) din acelaşi nou Cod civil al României 
stabileşte faptul că „dacă prin lege nu se prevede altfel, 
dispozițiile aplicabile dreptului de proprietate privată 
se aplică şi dreptului de proprietate publică, însă numai 
în măsura în care sunt compatibile cu acesta din urmă”. 
Semnificația acestui text este, din punctul nostru de 
vedere, foarte clar. El are o funcție de transpunere, jucând 
rolul de instrument normativ în baza căruia regulile 
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specifice regimului juridic al proprietății private pot fi 
aplicate, la nevoie, şi materiei proprietății publice, în 
măsura în care specificul acestui tip de proprietate nu se 
opune unei astfel de aplicări.

Potrivit art. 602 alin. (1) din noul Cod civil, „legea poate 
limita exercitarea dreptului de proprietate fie în interes 
public, fie în interes privat”. La rândul său, art. 626 din 
acelaşi Cod civil stabileşte faptul că „proprietarul poate să 
consimtă la limitarea dreptului său prin acte juridice, dacă 
nu încalcă ordinea publică şi bunele moravuri”.

În sfârşit, art. 693 alin. (1) din noul Cod civil defineşte 
superficia ca fiind „dreptul de a avea sau de a edifica o 
construcție pe terenul altuia, deasupra ori în subsolul acelui 
teren, asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de 
folosință”.

Prin urmare, în lumina dispozițiilor legale mai sus 
evocate, ridicăm următoarea întrebare: Este posibilă, 
respectiv legală, constituirea unui drept de superficie în 
beneficiul unui subiect de drept privat şi care să implice 
folosinţa asupra unui teren aflat în domeniul public al 
proprietăţii publice?

Întrebarea nu este lipsită de sens, mai ales în ambientul 
legislativ descris de mai multe prevederi ale actualului 
Cod civil. Sub imperiul Codului civil Alexandru Ioan Cuza, 
doctrina s-a manifestat reticent în privința posibilității 
grevării unui imobil aparținând domeniului public cu o 
sarcină (în sensul cel mai larg al acestei noțiuni) instituită 
în beneficiul unui subiect de drept privat, fiind rezervată, în 
egală măsură, şi la posibilitatea organizării unui drept real 
de superficie într-o ecuație juridică implicând un drept real 
imobiliar de proprietate publică.

IV. Sintetic, cea dintâi problemă căreia se impune a-i 
da un argumentat şi pertinent răspuns este aceea dacă un 
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imobil (teren) ce face obiectul unui drept de proprietate 
publică poate face, concomitent, şi obiectul unui drept 
real de superficie constituit în beneficiul unui subiect de 
drept privat?

O serie întreagă de dispoziții legale şi, respectiv, 
argumente deduse din acestea militează în favoarea unui 
răspuns afirmativ la întrebarea de mai sus.

Avem, astfel, în vedere:

1. Art. 858 din Noul Cod civil: „Proprietatea publică 
este dreptul de proprietate ce aparține statului sau unei 
unități administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, 
prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz sau de 
interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul dintre 
modurile prevăzute de lege”.

2. Art. 859 alin. (2) din noul Cod civil coroborat cu 
Secțiunea III, pct. 1 din Anexa la Legea cu nr. 213 din 1998 
(în forma rămasă în vigoare după intrarea în vigoare a noul 
Cod civil), texte potrivit cărora „Domeniul public local al 
(…) oraşelor şi municipiilor este alcătuit din următoarele 
bunuri (…) drumurile comunale, vicinale şi străzile”1.

3. Art. 861 alin. (1) din noul Cod civil: „Bunurile 
proprietate publică sunt inalienabile2, imprescriptibile şi 
insesizabile”.

4. Art. 626 din noul Cod civil: „proprietarul poate să 
consimtă la limitarea dreptului său prin acte juridice, dacă 
nu încalcă ordinea publică şi bunele moravuri”.

1 Prin drum comunal vom înțelege un drum aflat în gestiunea unei 
autorități a administrației publice locale, aparținând unei comune, unui 
oraş sau unui municipiu. 

2 Problema pe care trebuie să o lămurim este aceea dacă şi în ce 
măsură caracterul inalienabil al bunurilor din proprietatea publică  
(a statului sau a unei unități administrativ-teritoriale) este incompatibil 
sau nu cu plasarea unei porțiuni de drum public în decorul complex al 
unui drept real de superficie.
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Din punctul nostru de vedere, instituirea unui drept real 
de folosință asupra unui teren aflat în proprietate publică, 
în beneficiul unui subiect de drept privat, care urmează să 
edifice pe respectivul teren o construcție, este posibilă, prin 
convenția de superficie încheiată între titularul dreptului de 
proprietate publică (asupra terenului) şi titularul dreptului 
de proprietate privată (asupra viitoarei construcții), sub 
condiția de a nu fi încălcată ordinea publică. În cazul de 
față, ordinea publică de care face vorbire art. 626 mai sus 
citat din noul Cod civil are în vedere:

a) caracterul inalienabil al bunului (terenului) care 
face parte din proprietatea publică a statului sau a unei 
unităţi administrativ-teritoriale şi pe care urmează a fi 
edificată o construcţie de către un subiect de drept privat.

Se opune acest caracter inalienabil instituirii unui drept 
de superficie (drept real de folosință asupra terenului în 
discuție + drept de proprietate asupra construcțiilor 
ce urmează a fi ridicate) în beneficiul unui subiect de 
drept privat? Răspunsul la această întrebare depinde de 
clarificarea înțelesului noțiunii de inalienabilitate. Art. 627 
alin. (1) din noul Cod civil lămureşte înțelesul noțiunii de 
inalienabilitate, arătând faptul că aceasta se referă strict la 
interdicţia înstrăinării bunului care face obiectul unui drept 
de proprietate, nu şi la interdicţia posibilei dezmembrări 
a dreptului de proprietate, indiferent dacă avem de-a 
face cu un drept de proprietare privată sau cu un drept de 
proprietate publică.

În susținerea acestui punct de vedere mai stau şi 
următoarele argumente:

– noul Cod civil nu înțelege prin clauză de inaliena-
bilitate o interdicție a dezmembrării dreptului de proprie-
tate, ci are în vedere, în exclusivitate, interdicția înstrăinării 
bunului care face obiectul dreptului de proprietate;
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– de vreme ce noul Cod civil vorbeşte despre posibi-
litatea instituirii – prin convenţie – a unor limite în 
exercitarea dreptului de proprietate, atât în materia 
proprietății private (art. 626 şi art. 627 din noul Cod civil), 
cât şi în materia proprietății publice (art. 862 din NNC), nu 
poate fi dedusă o altă concluzie decât aceea că, principial, 
legiuitorul a urmărit să instituie un acelaşi regim juridic, 
atât în cazul dreptului de proprietate privată, cât şi în cazul 
dreptului de proprietate publică, împrejurare întărită de 
conținutul art. 554 alin. (2) din noul Cod civil;

– niciun text din noul Cod civil al României nu instituie, 
în mod expres, interdicția dezmembrării dreptului de 
proprietate publică şi nici instituirea unui drept real de 
superficie cu implicarea unui imobil (teren) ce aparține 
dreptului de proprietate publică;

b) păstrarea capacităţii (aptitudinii) bunului (terenului) 
care face parte din proprietatea publică a statului sau a 
unei unităţi administrativ-teritoriale şi pe care urmează 
a fi edificată o construcţie de către un subiect de drept 
privat, de a continua, şi după instituirea dreptului de 
superficie, să servească, după caz, uzului sau interesului 
public.

Această a doua cerință de ordine publică – referitoare 
la conservarea satisfacerii de către bunul proprietate 
publică implicat într-o ecuație superficiară, a uzului sau 
interesului public – este enunțată de art. 862 alin. (1) 
din noul Cod civil, text care stabileşte faptul că „Dreptul 
de proprietate publică este susceptibil de orice limite 
reglementate de lege sau de prezentul cod pentru dreptul 
de proprietate privată, în măsura în care acestea sunt 
compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt 
destinate bunurile afectate”. Iar art. 862 alin. (2) din noul 
Cod civil adaugă precizator faptul că „Incompatibilitatea 
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se constată prin acordul dintre titularul proprietății publice 
şi persoana interesată sau, în caz de divergență, pe cale 
judecătorească”.

În literatura juridică autohtonă, s-a arătat faptul că 
sunt de uz public bunurile care sunt destinate, chiar prin 
natura lor, de a fi folosite de toți şi la care au acces toate 
persoanele (piețe/piațete, parcuri publice, străzi, căi de 
comunicație). La rândul lor, bunurile de interes public 
sunt acelea care au menirea de a fi folosite în cadrul unei 
activități de interes pentru toți membrii societății, dar care 
nu pot fi folosite / utilizate de orice persoană, ci numai 
de acelea care îndeplinesc anumite condiții (şcoli publice, 
teatre publice, muzee publice, spitale publice)1.

Să ne raportăm la un concret exemplu: pe o suprafață 
de teren, aparținând dreptului de proprietate publică 
al statului sau al unei unități administrativ-teritoriale, 
urmează să fie edificată o porțiune de drum public. În 
acelaşi timp, în câteva puncte ale acestui teren urmează 
a fi amplasați câțiva piloni de susținere a unei construcții 
la înălțime (construcție cu destinație comercială şi/sau 
industrială), astfel încât porțiunea de teren „acoperită” 
de construcția edificată pe aceşti piloni şi care este 
„prinsă” într-un inel dedicat circulației rutiere, respectiv 
posibilitatea de a se circula nestingherit pe suprafața 
acestei porțiuni, potrivit destinației publice date (drum 
public, afectat circulației rutiere şi, eventual, pietonale) să 
nu fie nici blocată/împiedicată şi nici stânjenită.

Din punctul nostru de vedere, drumul deasupra căruia 
urmează a fi edificată o construcție privată (ridicată la 
o adecvată înălțime, pe mai mulți piloni fixați în terenul 
aparținând proprietății publice), prezervă / conservă 

1 A se vedea, de exemplu, A. Trăilescu, Drept administrativ, ed. 4,  
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, pp. 95 – 96.
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capacitatea sa de a servi uzului public, prin chiar soluţia 
tehnică propusă şi atâta timp cât nu sunt instituite 
condiționări nerezonabile de parcurgere / traversare a 
acestuia de către toți posibilii participanți la traficul rutier 
/ pietonal pe inelul în care a fost integrată porțiunea de 
teren public în discuție. Or, dacă ajungem la concluzia 
că, în pofida instituirii unui drept real de superficie, în 
interes privat, terenul proprietate publică va continua să 
servească uzului public, potrivit destinației ce i s-a dat, de 
către autoritatea publică (aceea de parte integrantă a unui 
inel de circulație rutieră/pietonală), înseamnă că există 
compatibilitate între inalienabilitatea parcelei de teren 
în discuție şi instituirea asupra lui, pe cale convențională, 
a unui drept real de superficie, în beneficiul unui terț, 
subiect de drept privat. Susținerea afirmațiilor noastre 
este dată şi de alin. (7) al art. 44 din Constituția României, 
text conform căruia „dreptul de proprietate obligă la 
respectarea (…) celorlalte sarcini care, potrivit legii (…), 
revin proprietarului”. Care este, în speța imaginată, sarcina 
proprietarului terenului aparținând proprietății publice, 
având în vedere destinația ce i s-a dat de către autoritatea 
publică abilitată? Aceea de a asigura un drum, respectiv 
o cale de comunicaţie rutieră/pietonală de o anumită 
categorie, ceea ce, prin chiar soluţia tehnică preconizată, 
se va întâmpla chiar şi în prezenţa unui drept de superficie 
instituit în beneficiul unui subiect de drept privat şi care 
priveşte terenul în discuţie.

c) conservarea de către bunul (terenul) care face parte 
din proprietatea publică a colectivităţi locale şi pe care 
urmează a fi edificate construcţii de către un subiect de 
drept privat în interesul/beneficiul acestuia din urmă, a 
capacităţii (iniţiale) de a satisface interesul legitim public.

Această ultimă coordonată a noțiunii de ordine publică 
(specifică speței propuse) este subînțeleasă, dar nu poate 
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fi ignorată. Ea acoperă, în parte, cerința mai sus analizată, 
sub punctul b). Art. 2 alin. (1) lit. r) din Legea cu nr. 554 
din 2004 a contenciosului administrativ stabileşte faptul 
că prin interes legitim public se înțelege, printre altele, 
„interesul care vizează ordinea de drept (…), satisfacerea 
nevoilor comunitare, realizarea competenței autorităților 
publice”. Raportat la acest text, se ridică următoarea 
întrebare: Încalcă interesul legitim public instituirea, în 
beneficiul unui subiect de drept privat, pe terenul public 
în discuţie, a unui drept real de superficie, atâta timp cât 
destinaţia deja stabilită/definită a respectivului teren (parte 
componentă a unui inel rutier) urmează a fi conservată/
păstrată? Din punctul nostru de vedere, răspunsul la 
această întrebare nu poate fi decât negativ. Dacă şi în 
măsura în care, raportat la soluția tehnică proiectată, 
porțiunea de teren aparținând proprietății publice, ce 
va fi grevată de un drept real de superficie, instituit în 
beneficul unui subiect de drept privat, rămâne dedicată 
scopului inițial definit (parte componentă a unui inel 
rutier), nimic nu se opune, din punct de vedere juridic, 
ca exerciţiul dreptului de proprietate publică având ca 
obiect terenul în discuţie să fie limitat de instituirea unui 
drept real de superficie în beneficiul unui subiect de drept 
privat. Şi aceasta în condițiile în care, aşa cum am arătat 
şi mai sus, interesul legitim public (expresie sinonimă cu 
cea de interes general) vizează, printre altele, ordinea 
de drept, satisfacerea nevoilor comunitare şi realizarea 
competenţei autorităţilor publice.

Altfel spus, prin instituirea unui drept real de superficie 
în beneficiul unui subiect de drept privat (aranjament 
juridic ce implică un teren aparținând unui drept de 
proprietate publică) nu este încălcată ordinea publică, 
atâta timp cât sunt satisfăcute, cumulativ, trei condiții:
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i) terenul proprietate publică rămâne în proprietate 
publică (cerința inalienabilității);

ii) terenul proprietate publică va continua să satisfacă 
uzul sau interesul public chiar şi după grevarea sa cu un 
drept real de superficie, instituit în beneficiul unui subiect 
de drept privat;

iii) terenul proprietate publică rămâne afectat inte-
resului legitim public şi continuă să satisfacă acest interes 
şi după grevarea sa cu un drept real de superficie, instituit 
în beneficiul unui subiect de drept privat.

În privința condiției referitoarea la satisfacerea nevoilor 
comunitare, apreciem că, în ipoteza imaginată de noi, şi 
aceasta este satisfăcută. În fond şi la urma urmei, terenul 
proprietate publică rămâne integrat unui inel de circulație 
rutieră/pietonală cu liberă circulație, motiv pentru care el –  
terenul – va continua şi după grevarea sa cu un drept real 
de superficie, născut în beneficiul unui subiect de drept 
privat, să satisfacă o nevoie comunitară.

În sfârşit, criteriul realizării competenţei autorităţilor 
publice este, la rândul său, satisfăcut. Astfel, se poate 
lesne observa conținutul art. 862 alin. (2) din noul Cod 
civil, text care precizează că eventuala incompatibilitate 
şi, prin urmare, şi posibila compatibilitate între specificul 
proprietăţii publice şi limitarea exerciţiului acestui drept 
se constată prin acordul dintre titularul dreptului de 
proprietate publică şi persoana interesată de instituirea 
unei limite în exercitarea unui astfel de drept. Prin urmare, 
aparține competenţei autorităţilor administraţiei 
publice executive să stabilească această compatibilitate, 
împreună cu subiectul de drept privat interesat. Gestul 
reprezintă, în egală măsură, o chestiune de legalitate, 
dar şi una de oportunitate. Este o chestiune de legalitate, 
căci nu pot fi instituite în privința exercițiului dreptului 
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de proprietate publică limite prin care să fie compromis 
uzul ori interesul public susținut sau satisfăcut de bunul 
(terenul) ce face obiectul unui atare drept şi nici prin 
care să fie nimicit caracterul inalienabil al unui astfel de 
bun. Dar este şi o chestiune de oportunitate, pentru că  
art. 862 din noul Cod civil nu face altceva decât să pună 
la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale un 
instrument juridic de valorificare cointeresată a bunurilor 
aparţinând proprietăţii publice a statului sau a unei 
unităţi administrativ-teritoriale. Într-adevăr, deschizând 
titularului dreptului de proprietate publică posibilitatea 
ca, pe cale convenţională, împreună cu cel interesat (care 
poate fi şi un subiect de drept privat) să stabilească limitele 
exercitării unui astfel de drept (de proprietate publică), 
legiuitorul nu a făcut altceva decât să aşeze (în formule 
specifice dreptului) un alt posibil scenariu al valorificării 
unui bun aparţinând proprietăţii publice, într-o manieră 
care implică un complementar interes privat. O altă 
interpretare ar lipsi de finalitate şi, până la urmă, de 
rațiune conținutul art. 862 din noul Cod civil anterior 
evocat. Având în vedere ipoteza tehnică imaginată, 
exercițiul simultan al celor două drepturi în discuție – 
cel de proprietate publică şi cel de superficie, instituit 
în interesul unui subiect de drept privat – de către doi 
distincți titulari este pe deplin posibil. Practic, aceste două 
drepturi se găsesc într-un raport de complementaritate, 
iar dacă părțile co-interesate lămuresc, prin convenția de 
superficie, parcursul raporturilor dintre ele, inclusiv cel ce 
se va produce după încetarea dreptului real de superficie, 
ordinea publică este prezervată. Imperativele de ordine 
publică, la care ne-am referit mai sus, nu exclud raporturile 
de complementaritate între proprietatea publică şi un 
drept real care îmbracă forma unui dezmembrământ 
aparent specific numai dreptului de proprietate privată,  
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ci pretind doar ca interesul privat să nu subjuge, respectiv 
să nu limiteze nerațional şi dincolo de ceea ce legea 
pretinde, interesul public.

O interpretare dogmatică (de tip clasic) ar pretinde o 
subordonare strictă a interesului privat în eventuala relație 
a sa cu un interes public. Numai că, în materia analizată, 
respectiv în speța imaginată, o atare abordare nu rezistă 
pentru motivele mai sus arătate şi pentru cele ce vor fi 
reținute în rândurile care urmează. Proprietatea publică 
(asupra unui teren) şi, respectiv, proprietatea privată 
(asupra unei construcții edificate pe respectivul teren) sunt 
două realități juridice care nu pot fi aşezate într-un raport 
de reciprocă şi implacabilă excludere. Exercițiul simultan 
al celor două tipuri de proprietate, de către titulari diferiți, 
nu reprezintă – în sine – o situație anume/în mod explicit 
interzisă prin lege. Explicația unui text expres de lege, 
care să fi interzis superficiile instituite cu implicarea unui 
teren aparținând proprietății publice, trebuie căutată în 
intenția legiuitorului de a institui o breşă în chiar „dogma” 
caracterului inalienabil al acestei proprietăți publice, pentru 
ca evoluția economică şi tehnologică a societății să nu se 
izbească de un posibil conservatorism excesiv al dreptului. 
În măsura în care vom rămâne ancorați în ideea clasică 
a incompatibilității existente între specificul dreptului 
de proprietate publică şi eventualitatea grevării acestui 
drept de un dezmembrământ specific dreptului privat 
de proprietate (cum este cazul dreptului de superficie), 
în pofida argumentelor de text furnizate de noul nostru 
Cod civil, vom fi nevoiți să acceptăm că valorificarea 
cointeresată a unui ansamblu de bunuri, din care unele 
sunt publice, iar altele private, reprezintă, în sine, o ipoteză 
de lucru imposibil de transpus în realitate din pricina unor 
limitări iraționale ale normei de drept.
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V. Alte dispoziții legale relevante şi argumente subsi-
diare, deduse din acestea, în favoarea unui răspuns 
afirmativ la întrebarea-problemă mai sus formulată ar fi 
următoarele:

1. Art. 693 alin. (1) din noul Cod civil: „Superficia este 
dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul 
altuia, deasupra ori în subsolul acelui teren, asupra căruia 
superficiarul dobândeşte un drept de folosință”. Alin. (2) 
fraza I al aceluiaşi art. 693 din noul Cod civil: „Dreptul 
de superficie se dobândeşte în temeiul unui act juridic 
(…) sau prin alt mod prevăzut de lege”. Alin. (4) fraza I 
al aceluiaşi art. 693 din noul Cod civil: „În situația în care 
s-a construit pe terenul altuia, superficia se poate înscrie 
pe baza renunțării proprietarului terenului la dreptul de a 
invoca accesiunea, în favoarea constructorului”.

2. Art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 
1997 privind regimul drumurilor1: „Fac parte integrantă din 
drum: (…) viaductele, pasajele denivelate, (…), tunelurile”.

3. Art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 
1997: „Drumurile de interes național aparțin proprietății 
publice a statului şi cuprind drumurile naționale, care 
asigură legăturile cu capitala țării, cu reşedințele de județ, 
cu obiectivele de interes național, între ele, precum şi cu 
țările vecine, şi pot fi clasificate ca:

a) autostrăzi – drumuri de mare capacitate şi viteză, 
rezervate exclusiv circulației autovehiculelor, care nu 
deservesc proprietățile riverane, prevăzute cu două căi 
unidirecționale separate printr-o zonă mediană având 
cel puțin două benzi de circulație pe sens şi bandă de 
staționare de urgență, cu intersecții denivelate şi acces 
limitat, intrarea şi ieşirea autovehiculelor fiind permise 
numai în locuri special amenajate;

1 Republicată în M. Of. nr. 237 din 29 iunie 1998. 
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b) drumuri expres – drumuri accesibile numai prin 
noduri sau intersecții reglementate care pot fi interzise 
anumitor categorii de utilizatori şi vehicule şi pe care 
oprirea şi staționarea pe partea carosabilă sunt interzise;

c) drumuri internaționale «E» – drumuri deschise 
traficului internațional, a căror încadrare ca drumuri «E» 
se stabileşte în conformitate cu prevederile Acordului  
european asupra marilor drumuri de circulație interna-
țională (AGR);

d) drumuri naționale principale:

(i) drumuri naționale care asigură legătura capitalei țării 
cu oraşele reşedință de județ, legăturile dintre acestea, 
precum şi cu principalele puncte de control pentru trecerea 
frontierei de stat a României;

(ii) alte drumuri naționale pe care la ultimul recensă-
mânt de circulație s-a înregistrat un volum de trafic mediu 
zilnic anual mai mare de 3.500 vehicule fizice / 24 de ore 
sau mai mare de 4.500 vehicule etalon autoturisme / 24 
de ore;

e) drumuri naționale secundare – restul drumurilor 
naționale care nu se încadrează în categoriile prevăzute la 
lit. a)–d)”.

4. Art. 7 din O.G. nr. 43 din 1997: „Drumurile de interes 
județean fac parte din proprietatea publică a județului şi 
cuprind drumurile județene, care asigură legătura între:

a) reşedințele de județ cu municipiile, cu oraşele, cu 
reşedințele de comună, cu stațiunile balneoclimaterice 
şi turistice, cu porturile şi aeroporturile, cu obiectivele 
importante legate de apărarea țării şi cu obiectivele istorice 
importante;

b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşe-
dințele de comună;
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c) reşedințe de comună”.

5. Art. 8 alin. (1) lit. c) O.G. nr. 43 din 1997: „Drumurile 
de interes local aparțin proprietății publice a unității 
administrative pe teritoriul căreia se află şi pot fi clasificate 
ca (…) străzi – drumuri publice din interiorul localităților, 
indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, (…), şosea 
(…)”.

6. Art. 9 din O.G. nr. 43 din 1997: „Străzile din localitățile 
urbane se clasifică în raport cu intensitatea traficului şi cu 
funcțiile pe care le îndeplinesc, astfel:

a) străzi de categoria I – magistrale, care asigură 
preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcția drumului 
național ce traversează oraşul sau pe direcția principală de 
legătură cu acest drum;

b) străzi de categoria a II-a – de legătură, care asigură 
circulația majoră între zonele funcționale şi de locuit;

c) străzi de categoria a III-a – colectoare, care preiau 
fluxurile de trafic din zonele funcționale şi le dirijează spre 
străzile de legătură sau magistrale;

d) străzi de categoria a IV-a – de folosință locală, care 
asigură accesul la locuințe şi pentru servicii curente sau 
ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus”.

7. Art. 14 din O.G. 43 din 1997: „Zona drumului public 
cuprinde: ampriza, zonele de siguranță şi zonele de 
protecție”.

8. Art. 15 din O.G. nr. 43 din 1997: „Ampriza drumului 
este suprafața de teren ocupată de elementele constructive 
ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru 
ciclişti, acostamente, şanțuri, rigole, taluzuri, şanțuri de 
gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă”.

9. Art. 16 alin. (1) fraza I şi a II-a din O.G. nr. 43 din 1997:  
„Zonele de siguranță sunt suprafețe de teren situate 
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de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate 
exclusiv semnalizării rutiere, plantației rutiere sau altor 
scopuri legate de întreținerea şi exploatarea drumului, 
siguranței circulației ori protecției proprietăților situate în 
vecinătatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte şi 
suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe 
şi intersecții, precum şi suprafețele ocupate de lucrări de 
consolidare a terenului drumului şi altele asemenea”.

10. Art. 17 alin. (1) fraza I din O.G. nr. 43 din 1997: „Zonele  
de protecție sunt suprafețele de teren situate de o parte 
şi de alta a zonelor de siguranță, necesare protecției şi 
dezvoltării viitoare a drumului”.

Şi dispozițiile de mai sus militează în favoarea tezei pe 
care o cercetăm. Faptic, lucrurile urmează a sta în felul 
următor: pe porțiunea de teren în discuție, se va construi 
o cale de acces rutier (o porțiune de drum în înțelesul 
legii) şi, totodată, se va edifica o construcție ce va face 
obiectul unui drept de proprietate privată (al cărui titular 
va fi o terță persoană, eventual un subiect de drept privat), 
construcție care va fi ridicată pe piloni, la o adecvată 
înălțime, astfel încât drumul public, dedicat transportului 
rutier şi, eventual, pietonal „de sub clădire” să nu fie în nici 
un fel blocat, iar circulația pe acesta să nu fie în nici un fel 
stânjenită.

Scenariul de mai sus este pe deplin compatibil inclusiv 
cu caracterul inalienabil al bunului ce face obiectul unui 
drept de proprietate publică. Şi aceasta întrucât bunul 
în discuție (suprafața de teren pe care va fi edificată o 
porțiune de drum) va continua să satisfacă interesul public 
pentru care bunul în discuție a fost inclus în alcătuirea 
unui inel rutier, chiar şi în condițiile în care suprafața sa 
va suporta existența unei construcții care va face obiectul 
unui drept de proprietate privată. În sprijinul acestei teze 
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stau tocmai dispozițiile art. 862 alin. (1) din Noul Cod 
civil. Semnificativă este împrejurarea că, prin maniera în 
care urmează a fi edificată construcția, porțiunea de drum 
(construită la nivelul aceleiaşi suprafețe de teren, aflată în 
sfera proprietății publice) nu este în nici un fel afectată.

VI. Juridic, aranjamentul pentru porțiunea de teren 
ce urmează a face parte din alcătuirea unui inel rutier 
poate fi următorul: Se încheie între persoana juridică 
de drept public, proprietară a terenului în discuție şi 
particularul interesat un contract de constituire a unui 
drept real de superficie, în baza unei prealabile hotărâri 
a autorităţii executiv-deliberative a statului sau a unităţii 
administrativ-teritoriale implicate. Contractul – ce trebuie 
să îmbrace, în mod obligatoriu, forma unui act juridic 
autentic1 – va cuprinde, pe lângă alte clauze, şi stipulații 
referitoare la:

– acceptul părților contractante cu privire la inexistența 
vreunei incompatibilități între caracterul inalienabil al 
porțiunii de teren pe care urmează a fi edificată porțiunea 
de drum public şi exercitarea, concomitentă, a unui drept 
real de folosință asupra unei suprafețe (desigur mai mici, 
strict necesare amplasării pilonilor pe care urmează a fi 
aşezată construcția) din alcătuirea aceluiaşi teren;

– obiectul dreptului real de superficie ce urmează a 
se naşte în beneficiul particularului va fi reprezentat de 
dreptul de folosință asupra porțiunii de teren (în discuție) 
şi dreptul de proprietate asupra viitoarei construcții;

– durata de existență a dreptului real de superficie va 
fi de maximum 99 de ani, cu posibilitatea de a fi reînnoit  
(art. 694 din noul Cod civil);

1 Art. 1244 C. civ. are următorul conținut: „În afara altor cazuri 
prevăzute de lege, trebuie să fie încheiate prin înscris autentic, sub 
sancțiunea nulității absolute, convențiile care strămută sau constituie 
drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară”. 
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– maniera în care subiectul de drept public urmează a fi 
remunerată pentru şi în contul dreptului real de folosință 
constituit în beneficiul particularului; remunerația poate 
fi stabilită în forma unei prestații periodice (de exemplu, o 
sumă de bani, plătibilă anual, semestrial, trimestrial, lunar 
sau prin raportare la orice alt interval de timp);

– declarația statului sau unității administrativ-
teritoriale (dată prin actul administrativ adecvat, respectiv 
prin hotărâre a Guvernului sau a unei unități administrativ-
teritoriale) că renunță la invocarea accesiunii față de 
particular, în privința construcției ce urmează a fi edificată 
pe suprafața terenului în discuție, pe toată perioada de 
existență a dreptului real de superficie;

– asumarea de către particular a obligației de a edifica 
şi întreține construcția de la suprafață astfel încât să nu 
afecteze (în sens negativ) porțiunea de drum construită la 
nivelul aceluiaşi teren;

– termenul superficiei, precum şi posibilitatea prelungirii 
sale, în condițiile art. 694 din noul Cod civil;

– ce anume se va întâmpla după încetarea superficiei, 
respectiv cine va avea obligația eliberării terenului public şi 
cine va suporta costurile demolării şi pe cele ale debarasării 
materialelor utilizate (prima variantă); cel mai probabil, 
particularul, beneficiar al superficiei;

– stabilirea împrejurării dacă, la încetarea superficiei, 
construcțiile private trec de drept şi fără despăgubire, în 
proprietatea publică a persoanei juridice de drept public 
(o a doua variantă);

– posibilitatea ca particularul interesat să administreze, 
inclusiv să întrețină (la parametri tehnici prestabiliți) 
porțiunea de drum edificată pe terenul public în discuție.
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VII. În concluzie, dogmatic (într-o abordare clasică), 
un bun ce face obiectul unui drept de proprietate publică 
nu poate face, în acelaşi timp, şi obiectul unui drept real 
de superficie constituit în beneficiul unui subiect de drept 
privat. O atare abordare nu mai poate fi primită astăzi, 
având în vedere dispozițiile art. 862 alin. (1) şi (2) din 
noul Cod civil. Majoritatea doctrinei afirmă că limitele la 
care se referă acest text de lege ar fi compatibile numai 
cu instituirea asupra unui bun ce face obiectul unui drept 
de proprietate publică a unui drept real de servitute (de 
trecere). Acest punct de vedere nu mai poate fi astăzi 
primit fără serioase rezerve, având în vedere faptul că  
art. 862 alin. (1) şi (2) din noul Cod civil:

– nu face nici o precizare restrictivă, respectiv nu 
vorbeşte doar despre dreptul real de servitute, ci evocă 
ipoteza – largă – a oricăror limite ce pot fi aduse şi 
exercițiului dreptului de proprietate privată;

– instituie o libertate suplimentară (neavută în vedere 
de Codul civil de la 1865), şi anume aceea a titularului 
dreptului de proprietate publică de a stabili, prin acord, 
cu subiectul de drept privat interesat compatibilitatea, 
respectiv incompatibilitatea între acțiunea de limitare 
a exercițiului dreptului de proprietate publică, pe de-o 
parte şi faptul juridic lato sensu care determină/generează 
această limitare (fapt juridic care poate îmbrăca şi forma 
dreptului de superficie), pe de altă parte.

În sfârşit, art. 866 din noul Cod civil face vorbire despre 
drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice 
(dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul 
de folosință cu titlu gratuit), drepturi care sunt, fără 
îndoială, drepturi reale (potrivit art. 551 pct. 7, 8 şi 9 din 
noul Cod civil), dar pe care noua reglementare de drept 
civil substanțial nu le defineşte ca fiind dezmembrăminte 



73

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

ale dreptului de proprietate publică şi, cu atât mai puţin, 
dezmembrăminte specifice/exclusive ale dreptului 
de proprietate privată. De altfel, aceste drepturi reale 
corespunzătoare proprietății publice se nasc în condiții 
speciale şi numai în beneficiul unor subiecte calificate (regii 
autonome, instituții publice, concesionari, instituții de 
utilitate publică). Or, în lumina mai multor dispoziții legale 
anterior evocate (art. 554, art. 626, art. 627, art. 862), 
este evident faptul că, în condiții excepționale / specifice, 
exercițiul dreptului de proprietate publică poate fi limitat 
prin/de existența/constituirea unui drept real de superficie, 
constituit în beneficiul unui subiect de drept privat.
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Limitele dreptului discreționar al autorității 
publice locale în administrarea bunurilor
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1. Aspecte introductive

În activitatea curentă a unei instituții publice locale1, 
conducătorul unei astfel de instituții, denumit ordonator 
de credite2, este pus în situația de a încheia diverse 
contracte, care au natură administrativă, având în vedere 
că titularul drepturilor și obligațiilor contractate este o 
instituție publică. Însă nu întotdeauna este evident că 
anumite tipuri de contracte, specifice sectorului privat, nu 
pot fi traspuse și în sectorul public. O instituție publică, fie 
centrală, fie locală nu poate fi parte contractantă în orice 
contract și ordonatorul de credite nu poate semna orice 
tip de contract, chiar dacă produce beneficii instituției 
respective, fără a ține cont de reglementările naționale şi 
europene aplicabile instituțiilor publice.

1 Prin instituție publică locală se înțelege „comunele, oraşele, muni-
cipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, 
instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate 
juridică,indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora”, conform 
art. 2, pct. 39 din Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din data de 
18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

2 Art. 2 lit. r) din Ordonanța Guvernului nr. 119 din 31 august 1999 
privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, 
este definit ordonatorul de credite ca fiind „persoana împuternicită prin 
lege sau prin delegare, potrivit legii, să dispună şi să aprobe operaţiuni”.
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Tema lucrării este de a prezenta limitele legale aplicabile 
încheierii unui contract de către o instituție publică 
locală, care are, fără excepție, şi calitatea de autoritate 
contractantă. În situația în care, la nivel local, consiliul 
local sau consiliu județean ia o hotărâre în legătură cu 
administrarea bunurilor proprietatea publică sau privată 
a instituției publice respective, atunci ordonatorul de 
credite trebuie să pună în aplicare hotărârea cu respectarea 
legislației naționale şi europene.

Alegerea temei are ca punct de plecare identificarea 
în practica unor instituții publice locale, direct sau prin  
intermediul unor servicii publice din subordine, a unor  
contracte, denumite contracte de asociere în partici-
pațiune, încheiate atât anterior anului 2011 cât și ulterior 
acestui an, după intrarea în vigoare a noului Cod Civil 
și abrogarea Codului Comercial. În urma unor analize 
efectuate am constatat că astfel de contracte au fost 
încheiate fără respectarea vreunei proceduri publice, 
transparente, care să asigure aplicarea prevederilor legale 
naționale1 și, după anul 2007, inclusiv a reglementărilor 
adoptate de Uniunea Europeană.

Se pune evident întrebarea dacă o instituție publică 
locală are obligația de a aplica anumite prevederi legale 
atunci când decide atribuirea unui contract având ca obiect 
material un bun mobil sau imobil aflat în patrimoniul 
instituției publice respective. În opinia noastră, atât timp 
cât o instituție publică ia decizia de a pune la dispoziția unei 
persoane de drept privat un bun aflat în patrimoniul său 
și de a încheia un contract în acest sens atunci atribuirea 

1 Art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215 din 2001 a administrației publice 
locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 
data de 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, 
prevede în mod expres că: „Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac 
prin licitație publică, organizată în condițiile legii”.
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contractului trebuie să se facă cu respectarea procedurilor 
reglementate de legislația națională și europeană în 
vigoare.

În continuare, în primul capitol este inclusă o prezentare 
a noțiunilor generale, utile demersului științific, astfel cum 
rezultă conținutul acestor noțiuni din legislația și doctrina 
națională, respectiv proprietatea publică, domeniul public, 
domeniul privat şi proprietatea privată. În următorul 
capitol, este realizată o analiză succintă a legislației 
naționale cu privire la administrarea patrimoniului unității  
administrativ teritoriale, iar în ultimul capitol sunt pre-
zentate tipurile de contracte speciale care se pot încheia 
pentru administrarea patrimoniului public, precum și 
aspecte relevante desprinse din jurisprudența Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, cu aplibcabilite directă în 
România.

2. Analiza noțiunilor în legătură cu patrimoniul 
deținut de instituția publică locală

În cadrul acestei secțiuni este inclusă o analiză a 
noțiunilor relevante astfel cum sunt prezentate în doctrina 
curentă și în legislația națională în vigoare. Stabilirea 
cadrului juridic este deosebit de relevantă, având în vedere 
că de multe ori în practică noțiunile respective sunt folosite 
fie cu alt sens fie nu sunt înțelese corespunzător.

2.1. Proprietate publică, domeniul public și domeniul privat

Constiuția României1 prevede expres că proprietatea 
publică „aparține statului sau unităților administrativ- 

1 Constituția României, republicată, art. 136: 
Proprietatea
(1) Proprietatea este publică sau privată.
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teritoriale”. Până la intrarea în vigoare a Codului Civil1, 
sediul materiei regimului juridic al dreptului de proprietate 
publică îl constituia Legea nr. 213 din 1998 prinvind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia2, cu 
modificările și completările ulterioare. După intrarea în 
vigoare a Codului Civil, mare parte din prevederile Legii 
nr. 213 din 1998 au fost abrogate, existând în prezent în 
Cartea III, Despre bunuri, Titlul VI care cuprinde dispoziții 
privind proprietatea publică.

În dreptul românesc, după apariția Constituției în 1991, 
s-a impus noțiunea de proprietate publică și evident cea 
de proprietate privată. Proprietatea, în sine, din punct de 
vedere juridic, nu prezintă o noțiune relevantă, ci dreptul de 
proprietate este analizat. Dreptul de proprietate publică, 
definit anterior în art. 1 alin. (1) din Legea nr. 213 din 1998 
și în prezent în art. 858 din Codul civil, este dreptul ce 

(2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi 
aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale.

(3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele 
cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea 
teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului 
continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac 
obiectul exclusiv al proprietății publice.

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii 
organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor 
publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi 
date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică.

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice.
1 Codul Civil a fost aprobat prin Legea nr. 287 din 2009, publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009 și a 
intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011, în temeiul art. 220 alin. (1)  
din Legea nr. 71 din 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287 din 
2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, fiind republicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 505 din data de 15 iulie 2011.

2 Legea nr. 213 din 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 448 din data de 24 noiembrie 1998.
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„aparţine statului sau unei unităţi administrativ-teritoriale 
asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declaraţia legii, 
sunt de uz ori de interes public, cu condiţia să fie dobândite 
prin unul dintre modurile prevăzute de lege”.

Prin aceeași Lege nr. 213 din 1998 s-au reglementat 
inițial și s-au menținut și ulterior prin Codul Civil și 
noțiunile de „domeniul public”, respectiv „domeniul 
privat” al statului și al unităților administrativ-teritoriale. 
În doctrină, definirea și delimitarea celor trei noțiuni care 
apar în legătură cu proprietatea publică a generat dezbateri 
suficiente, însă în mod corespunzător s-au cristalizat 
anumite opinii1. Astfel, delimitarea domeniului public 
față de domeniul privat se realizează ținând cont de trei 
elemente: (i) titularul domeniului, în cazul domeniului 
public fiind vorba doar de stat și de unitățile administrativ 
teritoriale; (ii) criteriul folosinței, respectiv că aceste bunuri 
sunt uz sau interes public și (iii) destinația legală2.

În sfera exclusivă a proprietății publice sunt incluse 
„bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, 
apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes 
naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale 
zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte 
bunuri stabilite prin lege organică”. Aceste bunuri reprezintă 
domeniul public al statului, iar prin Legea nr. 213 din 1998 
au fost stabilite categoriile de bunuri care intră în alcătuirea 
domeniului public județean și cele care intră în domeniul 
public al comunelor, orașelor sau muncipiilor. Stabilirea 

1 Verginia Vedinaș, Drept administrativ, Ediția a VII-a, revăzută și 
actualizată, Editura Universul Juridic, București, 2012, p. 227; Dana 
Apostol Tofan, Drept administrativ, vol. II, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck, 
București, 2009, p. 101; Alexandru-Sorin Ciobanu, Drept administrativ: 
activitatea administraţiei publice, domeniul public, Editura Universul 
Juridic, București, 2015, p. 176, Emil Bălan, Drept administrativ al bunurilor, 
Ed. C.H. Beck, 2007, p. 64-67.

2 Alexandru-Sorin Ciobanu, Drept administrativ, ...., op.cit, p. 177.
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corespunzătoare a categoriei din care face parte un bun 
aflat în patrimoniul unui instituții publice este deosebit de 
relevantă, având vedere caracterele juridice ale proprietății 
publice, respectiv ale domeniului public.

Astfel cum reglementează și art. 859 alin. (2) din 
Codul Civil, toate celelalte bunuri care aparțin statului ori 
unităților administrativ-teritoriale și care nu constituie 
obiect exclusiv al proprietății publice poate face parte, 
după caz, din domeniul public sau din domeniul privat al 
acestora.

Patrimoniul1 unei unități administrativ-teritoriale 
este format, similar patrimoniului unei persoane juridice, 
din bunuri mobile și imobile, precum şi din drepturile şi 
obligațiile cu caracter patrimonial. Din punct de vedere 
al domeniului de apartenență, patrimoniul include bunuri 
aflate în domeniul public și bunuri aflate în domeniul 
privat. Din punct de vedere al regimului proprietății, 
patrimoniul poate include bunuri aflate în proprietatea 
publică sau în proprietate privată. Conform art. 4 din 
Legea nr. 213 din 1998, statul sau unitățile administrativ 
teritoriale au asupra bunurilor aflate în domeniul privat un 
drept de proprietate privată.

2.2. Caracterele juridice ale proprietății publice

Bunurile care fac parte din domeniul public și constituie 
proprietatea publică a statului sau unității administrativ 

1 În art. 2 lit. s) din O.G. nr. 119 din 1999 se defineşte patrimoniul 
public ca fiind „totalitatea drepturilor şi obligaţiilor statului, unităţilor 
administrativ-teritoriale sau ale entităţilor publice ale acestora, 
dobândite sau asumate cu orice titlu. Drepturile şi obligaţiile statului 
şi ale unităţilor administrativ-teritoriale se refera atât la bunurile din 
domeniul public, cât şi la cele din domeniul privat al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale”.
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teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile1. 
Fiecare dintre aceste caractere sunt relevante pentru 
sfera proprietății publice și trebuie cunoscute în înțelesul 
propriu al termenilor, definit de legislația în vigoare. 
Bunurile care sunt proprietatea publică și în domeniul 
public sunt inalienabile, ceea ce înseamnă, prin raportare 
la dreptul civil, că nu sunt în circuitul civil, și dreptul de 
proprietate asupra acestor bunuri nu poate fi înstrăinat 
către o altă persoană fizică sau juridică. În condițiile legii 
speciale, aceste bunuri pot fi date în administrarea regiilor 
autonome ori instituțiilor publice, pot fi concesionate ori 
închiriate sau poate fi transferată folosința gratuită către 
instituții de utilitate publică. Dreptul de proprietate asupra 
bunurilor proprietate publică și în domeniul public este 
imprescriptibil atât achizitiv, cât și extinctiv, în sensul că 
nu pot fi dobândite de către alte persoane prin uzucapiune 
sau prin efectul posesiei de bună credință asupra bunurilor 
mobile și dreptul la acțiune în revendicarea bunurilor care fac 
parte din domeniul public este imprescriptibil. De asemenea, 
aceste bunuri nu pot fi supuse executării silite și asupra lor 
nu se pot constitui garanții reale, fiind insesizabile.

Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 213 din 1998 prevedea 
anterior că încheierea unor acte juridice care încălcau 
regimul juridic al bunurilor din domeniul public era 
sancționată cu nulitatea absolută a respectivelor acte 
juridice. În prezent, acest articol este abrogat, iar Codul 
Civil nu prevede în Titlul VI vreo astfel de sancțiune; dar 
art. 1247 din Codul Civil stipulează expres că orice contract 

1 Art. 861: Caracterele dreptului de proprietate publică
(1) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile 

şi insesizabile.
(2) Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz şi nu 

poate fi dobândită de terți prin uzucapiune sau, după caz, prin posesia 
de bună-credință asupra bunurilor mobile.
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încheiat cu încălcarea unei dispoziții legale instituite 
pentru ocrotirea unui interes general este lovit de nulitate 
absolută. Bunurile care se află în domeniul public – obiect 
al dreptului de proprietate publică – sunt bunuri destinate 
folosinței de uz sau interes public, general, deci, printr-o 
interpretare logică, încălcarea acestui regim conduce la 
nulitate absolută a contractului.

Modurile de dobândire a proprietății publice sunt 
prevăzute în mod expres în art. 863 din Codul Civil, iar 
stingerea dreptului de proprietate publică este reglementat 
în art. 864 din Codul Civil. În ceea ce privește drepturile 
reale care se pot naște în legătură cu dreptul de proprietate 
publică, acestea sunt dreptul de administrare, dreptul de 
concesiune și dreptul de folosință cu titlu gratuit, astfel 
cum sunt prevăzute de art. 866 din Codul Civil.

2.3. Prevederile speciale referitoare la patrimoniul 
unității administrativ teritoriale prevăzute de Legea nr. 215 
din 2001

Legea nr. 215 din 2001 este un act normativ adoptat 
anterior modificării Constituției României, anterior 
aderării României la Uniunea Europeană, anterior adoptării 
reglementărilor privind achizițiile publice și concesiunile, 
și care a suferit de-a lungul timpului numeroase modi-
ficări în încercarea de a fi adaptat noilor realități juridice1. 
În prezent, prevederile referitoare la patrimoniul 
unităților administrativ-teritoriale sunt cel puțin depășite 
terminologic dar, mai ales, sunt necorelate cu dispozițiile 
legale privind achizițiile publice și concesiunile.

1 A se vedea și Dana Alexandru, Colectivitățile locale și rolul lor în 
spațiul administrativ european în contextul descentralizării administrative, 
Ed. PRO Universitaria, București, 2013, p. 257.
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În Capitolul XII denumit „Bunuri și lucrări publice” din 
acest act normativ sunt incluse două secțiuni denumit 
sugestiv „Administrarea bunurilor” și „Lucrările publice”.

În mod evident articolele cuprinse în această secțiu-
ne nu cuprind suficiente elemente și cea mai bună 
soluție legislativă ar fi abrogarea lor – o parte din 
aceste prevederi fiind deja reluate în Codul Civil – și 
menționarea, dacă este cazul, a unor prevederi în Legea 
nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale1. În art. 20  
alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273 din 2006 regăsim drept 
competență și responsabilitate a autorității publice locale 
în ceea ce privește domeniul finanțelor publice locale 
și „administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea 
publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale”. 
Motivul acestei prevederi este de altfel simplu de explicat 
din perspective dreptului finanțelor publice. Finanțele 
publice se referă atât la operațiunile având ca obiect 
fonduri publice2, cât și la cele având ca obiect patrimoniul 
unității administrativ-teritoriale și a instituțiilor publice din 
subordine sau coordonare3. De altfel, și în atribuțiile Curții 
de Conturi a României, care exercită controlul financiar 
ulterior, esteinclusă și aceea referitoare la „situaţia, 

1 Legea nr. 273 din 2006 privind finanțele publice locale a fost 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din data de 
18 iulie 2006, fiind ulterior modificată și completată.

2 Art. 1 din Legea nr. 273 din 2006 prevede: „(1) Prezenta lege 
stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, 
administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum 
şi responsabilitățile autorităților administrației publice locale şi ale 
instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale”.

3 Art. 24 referitor la Controlul financiar preventiv propriu, auditul 
public intern şi controlul ulterior stipulează în alin. (1): „Controlul 
financiar preventiv propriu şi auditul public intern se exercită asupra 
tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice locale şi / sau 
patrimoniul public şi privat şi sunt exercitate conform reglementărilor 
legale în domeniu.”
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evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi 
privat al statului şi al unităţilor administrativteritoriale de 
către instituţiile publice, regiile autonome, companiile şi 
societăţile naţionale, precum şi concesionarea sau închirierea 
de bunuri care fac parte din proprietatea publică”1.

Singurele articole care prezintă relevanță în discuția de 
față în plus față de cele din Codul Civil şi care se regăsesc în 
prezent în Legea nr. 215 din 2001 sunt următoarele:

„Art. 123

(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes 
local saujudeţean, după caz, să fie date în administrarea 
regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate 
ori să fieînchiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea 
unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul 
privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.

(2) Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin 
licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în 
care consiliile locale sau judeţene hotărăsc vânzarea unui 
terenaflat în proprietatea privată a unităţii administrativ-
teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii 
de bună credinţăai acestora beneficiază de un drept de 
preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. 
Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de 
evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz.

(4) Proprietarii construcţiilor prevăzute la alin. (3) sunt 
notificaţi în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului 

1 Art. 22 din Legea nr. 94 din 1992 privind organizarea şi funcționarea 
Curții de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 238 din data de 3 aprilie 2014, cu modificările și completările 
ulterioare.
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local sau judeţean şi îşi pot exprima opţiunea de cumpărare 
în termen de 15 zile de la primirea notificării.

și

Art. 124

Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă 
gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile 
proprietatepublică sau privată locală ori judeţeană, după caz, 
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate 
debinefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice.”

3. Modalitățile de administrare a patrimoniului 
unității administrativ teritoriale

Administrarea patrimoniului unității administrativ- 
teritoriale se realizează de către ordonatorul de credite 
al instituției publice locale, care, în conformitate cu 
prevederile art. 23 din Legea nr. 273 din 2006, răspunde 
de „integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau 
în administrarea instituţiei pe care o conduc” și de 
„organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, 
conform prevederilor legale”1. Așa cum am menționat 
mai sus, în cadrul patrimoniului pot exista bunuri asupra 
cărora unitatea administrativ teritorială deține un drept de 
proprietate publică și sunt în domeniul public, precum și 
bunuri asupra cărora deține un drept de proprietate privată 
fiind incluse în domeniul privat.

La prima citire a actelor normative menționate mai 
sus, ar rezulta că doar asupra bunurilor aflate în domeniul 
public și asupra cărora există dreptul de proprietate 
publică ar exista reguli stricte, având în vedere dispozițiile 
art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215 din 2001, care prevede 

1 A se vedea și Emil Bălan, Drept financiar, ediția 4, Ed. C.H. Beck, 
București, 2007, p. 103-104.
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că „Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse 
dispoziţiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede 
altfel”. În realitate, ordonatorul de credite nu poate 
dispune ca și cum ar fi o persoană fizică sau juridică de 
drept comun, pentru că reglementările din domeniul 
finanțelor publice și al achizițiilor publice și concesiunilor 
îl obligă să respecte anumite proceduri cu privire la întreg 
patrimoniul instituției publice locale.

3.1. Administrarea bunurilor proprietate publică

Cu privire la modalitatea de administrare a bunurilor 
imobile proprietate publică, în sensul exploatării acestora, 
regăsim prevederi atât în Codul Civil, cât și în Legea nr. 213  
din 1998, Legea nr. 215 din 2001 dar și în legislația specială 
privind concesiunea bunurilor imobile proprietate publică, 
respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54 din 
2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică („OUG nr. 54 din 2006”)1. Astfel, 
Codul Civil prevede expres că asupra bunurilor imobile 
proprietate publică se pot constitui următoarele drepturi 
reale:

a) dreptul de administrare2, care se poate constitui 
numai în favoarea regiilor autonome sau, după caz, 
autorităților administrației publice centrale sau locale şi 
altor instituții publice de interes național, județean ori 
local, și numai prin hotărâre a Guvernului, a consiliului 
județean sau, după caz, a consiliului local. Această situație 
se regăsește parțial descrisă și în art. 123 alin. (1) din Legea 
nr. 215 din 2001, în Codul Civil având totuși mai multe 
reglementări.

1 A fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 
din data de 30 iunie 2006, fiind subsecvent modificată și completată.

2 Art. 867 – 870 din Codul Civil 
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b) dreptul de concesiune1, care presupune dreptul şi, în 
acelaşi timp, obligația unei persoane fizice sau juridice de 
exploatare a bunului, în schimbul unei redevențe şi pentru o 
durată determinată, cu respectarea condițiilor prevăzute de 
lege şi a contractului de concesiune. În Codul Civil regăsim 
cu privire la dreptul de concesiune o normă de trimitere 
către o lege care să cuprindă procedura de concesionare, 
precum şi încheierea, executarea şi încetarea contractului 
de concesiune. Așa cum am menționat, în prezent, acest 
act normativ special este OUG nr. 54 din 2006. Dreptul 
de concesiune reglementat de Codul Civil ca drept real 
trebuie analizat și din perspectiva dispozițiilor cuprinse în 
Legea nr. 100 din 2016 privind concesiunile de lucrări și 
concesiunile de servicii2, precum și în Directiva 2014/23/UE  
privind atribuirea contractelor de concesiune3 pe care 
legea menționată o transpune parțial. Este important 
de subliniat și faptul că în art. 123 din Legea nr. 215 din 
2001 este menționată ca modalitate de administrarea a 
patrimoniului concesiunea; de asemenea, este prevăzută 
licitația publică ca procedură de acordare a concesiunii. 
Evident că procedura de atribuire a unui contract de 
concesiune, de oricare formă, este prevăzută în legea 
specială.

c) dreptul de folosință cu titlu gratuit4 care se acordă, pe 
termen limitat, în favoarea instituțiilor de utilitate publică 
de către stat sau unitățile administrativ teritoriale prin prin 

1 Art. 871, 872 și 873 din Codul Civil
2 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 392 din 23 mai 2016

3 Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune  
a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94L din  
28 martie 2014

4 Art. 874 și 875 din Codul Civil.
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hotărâre a Guvernului, a consiliului județean sau, după caz, 
a consiliului local.

În completarea prevederilor din Codul Civil, în Legea  
nr. 213 din 1998 au fost menținute și după intrarea în 
vigoare a Codului Civil prevederile referitoare la închirierea 
bunurilor proprietate publică (art. 14 – 16). În mod evident, 
în temeiul unui contract de închiriere, o persoană fizică sau 
juridică dobândește un drept de folosință asupra bunului1, 
care este un drept de creanță, fără a deveni titulară a 
vreunui drept real. Regulile aplicabile închirierii bunurilor 
proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-
teritoriale sunt următoarele:

a) închirierea se aprobă, după caz, prin hotărâre a 
Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local;

b) în contractul de închiriere se includ clauze de natură 
să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit 
specificului acestuia;

c) contractul de închiriere se poate încheia, după caz, 
cu orice persoană fizică sau juridică, română sau 
străină;

d) are dreptul să închirieze atât titularul dreptului de 
proprietate cât și cel al dreptului de administrare;

e) închirierea bunurilor proprietate publică se face 
prin licitație publică. Această regulă o regăsim 
menționată atât în Legea nr. 213 din 1998 cât și în 
Legea nr. 215 din 2001. În ambele acte normative 
regăsim sintagma „în condițiile legii”: totuși, fiind 
inclusă închirierea în aceeași frază cu concesiunea, 
nu putem să nu concluzionăm că există o lege, dar 
numai pentru concesiune. În privința închirierii fiecare 
instituție publică își realizează o procedură proprie.  
Esențial de subliniat este că încheierea unui 

1 Alexandru-Sorin Ciobanu, Drept administrativ ...., op. cit., p. 233.
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contract de închiriere trebuie să fie realizată printr-o 
procedură tip licitație publică1.

În concluzie, cu privire la bunurile proprietate publică, 
statul sau unitatea administrativ teritorială poate lua 
fie decizia constituirii unor drepturi reale (administrare, 
concesiune sau folosință cu titlu gratuit), fie decizia 
încheierii unui contract de închiriere. Toate aceste posi-
bilități sunt strict limitativ prevăzute de lege și nu pot fi 
create alte tipuri de contracte, inspirate din sectorul privat 
pe care instituția publică locală să le încheie.

3.2. Administrarea bunurilor proprietate privată

Așa cum am menționat, art. 121 din Legea nr. 215 din 
2001 poate părea la prima lectură destul de general și se 
poate ajunge la interpretarea că doar vânzarea bunurilor 
din domeniul privat asupra cărora există un drept de 
proprietate privată al statului sau unităților administrativ 
teritoriale este supusă unei proceduri, respectiv licitația 
publică. Însă, la o citire atentă și a actelor normative 
referitoare la controlul financiar public, dar și a celor privind 
achizițiile publice și concesiunile vom constata că există 
obligații clare și precise pentru modul de administrare a 
acestor bunuri proprietate privată a unor instituții publice.

În stabilirea sferei de aplicare este necesar să deter-
minăm care sunt persoanele juridice de drept public cărora 
li se aplică reguli speciale pentru administrarea bunurilor 
incluse în domeniul privat, asupra cărora există un drept 
de proprietate privată.

Prima definiție relevantă o regăsim în art. 2 din Legea nr. 
94 din 1992 și se referă la entitatea auditată care include 
orice „autoritate(a) publică, compani(a) / societate(a) 
naţională, regia(e) autonomă, societate(a) reglementată 

1 Alexandru-Sorin Ciobanu, Drept administrativ ...., op. cit., p. 289.
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de Legea societăţilor nr. 31 din 1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, la care statul sau 
o unitate administrativ – teritorială deţine, singur sau 
împreună, integral sau mai mult de jumătate din capitalul 
social” (s.n.). Așadar, Curtea de Conturi are dreptul să 
auditeze orice autoritate publică, în mod clar, dar și acele 
persoane juridice de drept privat, deținute în proporție de 
peste 50% de stat sau de o unitate administrativ-teritorială.

De asemenea, în O.G. nr. 119 din 1999 entitatea publică 
este definită ca „autoritate publică, instituţie publică, companie 
/ societate naţională, regie autonomă, societate comercială 
la care statul sau unitate administrativ-teritorială este 
acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează / 
administrează fonduri publice şi / sau patrimoniu public”.

O altă definiție importantă o regăsim în art. 4 din 
Legea nr. 98/2016 și se referă la noțiunea de autoritate 
contractantă, adică persoană juridică obligată să aplice 
dispozițiile privind achizițiile publice și care include 
„autorităţile și instituţiile publice centrale sau locale, 
precum și structurile din componenţa acestora care au 
delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite 
competenţe în domeniul achiziţiilor publice”. De asemenea, 
și în Legea nr. 100 din 2016 regăsim noțiunea de autoritate 
contractantă care cuprinde „autorităţile și instituţiile 
publice centrale și locale”1.

Din punctul de vedere al sferei de aplicare, noțiunea de 
entitate publică şi entitate auditată se suprapun, iar unele 
dintre aceste entități au obligația de a respecta şi regimul 
achizițiilor publice şi concesiunilor.Aşa cum se poate observa 
din analiza comparativă a definițiilor mai sus citate, orice 
autoritate sau instituție publică, locală sau centrală are 
obligația de a aplica aceste norme speciale. Relevanța 

1 Art. 9 din Legea nr. 100 din 2016.
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analizării comparative a acestor definiții din legislația specială 
privind controlul financiar este evidentă, atâta timp cât prin 
O.G. nr. 119 din 1999 se stabileşte în sarcina conducătorilor 
entităților publice obligația de a utiliza fondurile publice şi de 
a administra patrimoniul public cu respectarea principiilor 
„eficienţei, eficacităţii şi economicităţii”1, iar Curtea de 
Conturi are obligația legală de a verifica „modul de formare, 
de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale 
statului şi ale sectorului public”2.

Așadar, chiar dacă în Legea nr. 215 din 2001 există doar 
prevederea care dă posibilitatea unității administrativ-
teri toriale de a vinde bunurile proprietate privată prin 
licitație publică, și nu cuprinde alte dispoziții privind 
procedura de atribuire a contractului de concesiunesau 
aînchirierii acestor bunuri, totuși ordonatorul de credite 
nu poate face abstracție de obligațiile stabilite în sarcina 
instituțiilor publice locale prin reglementările speciale 
din domeniul achizițiilor și concesiunilor. Orice încălcare 
a reglementărilor speciale din acest domeniu reprezintă 
o încălcare a principiilor de administrare a patrimoniului 
prevăzute de legislația controlului financiar, ceea ce dă 
dreptul Curții de Conturi de a aplica sancțiunile specifice.

În continuare, sunt descrise tipurile de contracte pe care 
o instituție publică locală le poate încheia în legătură cu 
patrimoniul său, precum și aspectele relevante rezultate 
din deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

1 Monica Amalia Rațiu, Drept financiar public; Drept bugetar, Editura 
C.H. Beck, București, 2009, p. 264.

2 Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 94 din 1992.
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4. Aspecte juridice privind tipurile de contracte 
încheiate de o instituție publică locală

4.1. Contractele legale

În situația în care instituția publică locală deține în 
patrimoniul său bunuri care sunt în domeniul public și 
decide transmiterea folosinței către o persoană fizică 
sau juridică – denumit generic „operator economic” – 
asupra acestor bunuri, în vederea obținerii unor venituri 
bugetare sau a altor avantaje, atunci poate încheia unul 
din următoarele contractate:

a) un contract de închiriere, conform prevederilor 
art. 14 din Legea nr. 213 din 1998, atunci când se 
transmite doar folosința bunului, fără a se transmite 
vreun risc către operatorul economic, și se încasează 
o sumă de bani, cu titlu de chirie, indiferent de 
activitatea desfăşurată de către operatorul eco-
nomic. În practică, acest tip de contract se încheie 
anual.

b) un contract de concesiune de bunuri, în conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr. 54 din 2006, atunci când  
instituția publică locală decide transmiterea 
folosinței unui bun imobil pe o durată de timp de 
maxim 45 ani, în scopul exploatării acelui bun de 
către operatorul economic, pe riscul acestuia;

c) un contract de achiziție publică, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 98 din 2016, atunci când nu se 
transferă riscul de operare asupra unui bun în mod 
semnificativ către operatorul economic;

d) un contract de concesiune de lucrări sau servicii, în 
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 100 din 2016, 
atunci când rezultă că se realizează lucrări sau 
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servicii şi se transferă riscul de operare al lucrării sau 
serviciului realizat către operatorul economic.

Orice alt tip de contract încheiat de instituția publică 
locală, indiferent de denumirea lui, este clasificabil în una 
din variantele de mai sus, astfel cum rezultă din deciziile 
Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Aceste tipuri de contracte se vor încheia şi în situația 
în care bunurile respective sunt în domeniul privat al 
instituției publice locale. Singura diferență semnificativă 
care apare în legătură cu bunurile din domeniul privat, 
este că acestea pot fi vândute. Legea nr. 215 din 2001 
prevede expres că vânzarea poate fi realizată însă numai 
prin licitație publică.

4.2. Analiza altor tipuri de contracte încheiate de către 
instituții publice locale

Pe baza prevederilor anterioare intrării în vigoare a 
noului Cod Civil, respectiv dispozițiile art. 251 – 256 din 
Codul Comercial, au fost încheiate de către instituțiile 
publice locale contracte de asociere în participațiune, 
în care se preciza că temeiul de drept pentru încheierea 
contractului îl reprezintau chiar aceste dispoziții din Codul 
Comercial.

La o simplă lectură a dispozițiilor Codului Comercial 
se poate observa că acest act normativ se aplica comer-
cianților şi/sau necomercianților care îndeplineau fapte 
de comerț1, în art. 8 din Codul comercial fiind prevăzut 
exprescă: “Statul, judeţul şi comuna nu pot avea calitatea 
de comerciant”. De altfel, Legea nr. 215 din 2001, încă de 
la intrarea în vigoare şi până în prezent, are dispoziții clare 
privind modul de administrare a patrimoniului public al 

1 Prin fapte de comerț se înțelegea acte juridice şi operațiuni 
prevăzute de Codul Comercial în vigoare la acea dată.
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unității administrativ-teritoriale. Art. 36 alin. (2) lit. c) 
prevede printre atribuțiile consiliului local şi acelea privind 
„administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
oraşului sau municipiului”, iar între atribuțiile consiliului 
județean sunt cele referitoare la „gestionarea patrimoniului 
judeţului” (art. 91 alin. (1) lit. c). În exercitarea acestor 
atribuții, Legea nr. 215 din 2001 stipulează clar că la nivelul 
consiliului local sau al consiliului județean se poate lua una 
din următoarele hotărâri:

a) darea în administrare, concesionarea sau închirierea 
bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului, 
municipiului sau a județului, după caz, precum şi a 
serviciilor publice de interes local sau județean, în 
condițiile legii;

b) vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor 
proprietate privată a comunei, oraşului, municipiului 
sau județului, după caz, în condițiile legii.

Evident, şi anterior abrogării Codului Comercial, normele  
imperative de drept financiar public privind administrarea 
patrimoniului public erau aplicabile; de asemenea de la 
1 ianuarie 2007 au devenit aplicabile şi reglementările 
privind achizițiile publice şi concesiunile (inclusiv deciziile 
Curții de Justiție a Uniunii Europene), iar orice contract 
care se referă la patrimoniul public trebuie să respecte 
exigențele legale menționate mai sus.

În mod indubitabil, prevederile Codului Comercial – 
sau în prezent ale Codului Civil – nu pot constitui temei 
juridic pentru un contract de asociere în participațiune 
încheiat între o instituție publică locală şi o persoană fizică 
sau juridică de drept privat, având ca obiect transmiterea 
folosinței pe o perioadă determinată a unui bun imobil 
proprietate publică sau privată.
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Administrarea patrimoniului unei instituții publice 
locale se poate realiza numai prin încheierea unuia dintre 
contractele sus-menționate, în condițiile legislației speciale.

De asemenea, instituția publică locală poate decide să 
permită unui operator economic să realizeze într-un anumit  
teritoriu o anumită lucrare sau să presteze un anumit 
serviciu, care să nu implice transferul vreunui drept 
asupra vreunui bun aflat în patrimoniul său, însă instituția 
publică sau cetățenii localității respective pot avea anumite 
beneficii. În această situație, chiar dacă instituția publică nu 
participă direct, cu vreun bun sau cu vreo sumă de bani, toate 
riscurile fiind transferate către operatorul economic, totuşi 
instituția publică locală are obligația de a aplica prevederile 
specifice din domeniul concesiunilor, dacă instituția publică 
sau cetățenii beneficiază de lucrarea realizată. Orice tip 
de contract prin care se aduc beneficii instituției publice 
locale și care dau anumite drepturi speciale sau bunuri 
unor persoane, dar care nu se realizează cu respectarea 
legislației speciale este lovit de nulitate absolută, art. 58 
din Legea nr. 101 din 2016 privind remediile şi căile de atac 
în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 
lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea 
şi funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor, fiind foarte clar în acest sens1. Aceste reguli 
sunt desprinse din legislația națională privind dreptul 
finanțelor publice și a achizițiilor publice și concesiunilor, 
dar și din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene 
pe care o vom prezenta în continuare.

1 Art. 58 alin. (1): Orice persoană interesată poate solicita instanței de 
judecată constatarea nulității absolute a contractului / actului adițional 
la acesta încheiat cu încălcarea condițiilor cerute, după caz, de legislația 
privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau 
legislația privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii pentru 
încheierea sa valabilă, precum şi repunerea părților în situația anterioară.
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4.3. Prevalența normelor de drept european în calificarea 
contractelor încheiate de instituțiile publice locale

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Curtea de 
Justiție) s-a pronunțat în Cauza C-220/05, Auroux şi Alții, 
prin Hotărârea din 18 ianuarie 2007 în sensul că, indiferent 
de normele naționale, un contract de achiziție publică 
se definește și se califică pe baza definiției din legislația 
europeană. În această speță, o autoritate locală din Franța, 
Commune de Roanne, a atribuit unui operator economic 
un contract – denumit generic „convenție” – prin care 
operatorul economic s-a obligat să realizeze un spațiu de 
petrecere a timpului liber în această localitate. Conform 
celor reținute în hotărâre, operatorul economic urma să 
dezvolte acest proiect în două etape, o primă etapă viza 
construirea unui cinematograf şi a unor spații comerciale, 
iar a doua etapă presupunea construirea unor spații 
comerciale şi a unui hotel. Autoritatea locală nu a aplicat 
nicio procedură publică de atribuire a acestei convenții 
pentru că, în opinia autorității, nu era un contract de 
achiziție publică în sensul legii franceze, care transpunea 
la acel moment Directiva 93/37/CEE a Consiliului din  
14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor deatribuire 
a contractelor de achiziții publice de lucrări. Acest tip de 
contract era „o convenție de amenajare publică”, căreia 
nu îi erau aplicabile normele de achiziții publice. După 
o analiză detaliată a definiției contractului de achiziție 
publică, Curtea de Justiție a demonstrat că această 
convenție este un contract „cu titlu oneros, încheiat în 
scris, între, pe de o parte, un antreprenor şi, pe de altă parte, 
o autoritate contractantă definită la articolul 1 litera (b) din 
directivă, care au ca obiect fie execuţia, fie atât execuţia, 
cât şi proiectarea lucrărilor sau a unei lucrări, astfel cum 
a fost definită în directivă, ori realizarea, prin orice mijloc, 
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a unei lucrări care să răspundă necesităţilor precizate de 
autoritatea contractantă”1. Îndeplinind toate exigențele 
definiției, atunci orice astfel de convenție prin care „o primă 
autoritate contractantă încredinţează unei a doua autorităţi 
contractante realizarea unei lucrări constituie un contract 
de achiziţii publice de lucrări în sensul articolului 1 litera (a) 
din directivă, indiferent dacă se prevede sau nu că prima 
autoritate contractantă este sau va deveni proprietara unei 
părţi din lucrare sau a întregii lucrări”2.

Aşadar, atâta timp cât o autoritate contractantă, în sensul 
reglementărilor naționale şi europene în vigoare, decide:

a) să încheie un contract, indiferent de denumire,
b) cu titlu oneros,
c) în scris,
d) indiferent de calitatea cocontractantului,
e) indiferent de calificarea contractului de legislația 

națională3,
f) care are ca obiect: execuția de lucrări sau proiectare şi 

execuție de lucrări, oricare ar fi lucrarea respectivă sau 
orice alt obiectiv urmărit de autoritatea contractantă,

g) prin mijloace proprii sau prin subcontractanți,
h) indiferent dacă autoritatea contractantă devine sau 

nu proprietara lucrării, integral sau parțial,
1 Cauza C-220/05, Hotărârea Curții (camera întâi) din data de  

18 ianuarie 2007, Jean Auroux și alții împotriva Commune de Roanne, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 56/4, din 10 martie 
2007, paragraf 29.

2 Cauza C-220/05, paragraf 47.
3 În cauza C‑536/07, Hotărârea din 29 octombrie 2009, publicată 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 312/2 din 19 decembrie 2009, 
paragraful 54 „În această privință, trebuie amintit mai întâi că, potrivit 
jurisprudenței Curții, această calificare juridică intră în sfera dreptului 
comunitar și că respectiva calificare din dreptul național nu este relevantă 
în acest scop (a se vedea în acest sens Hotărârea Auroux citată anterior, 
punctul 40 și jurisprudența citată). De asemenea, calificarea unui 
contract realizată de părțile contractante nu este nici ea determinantă”.



97

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

atunci acel contract este un contract de achiziție publică 
sau, conform reglementărilor actuale menționate mai sus, 
un contract de concesiune.

De asemenea, pentru a se evita încălcarea regle-
mentărilor privind publicitatea unor astfel de contracte, 
Curtea de Justiție menționează un alt principiu deosebit 
de important cu privire la determinarea valorii contractului 
de achiziție publică, respectiv că „trebuie să se ţină seama 
de valoarea totală a contractului de achiziţie de lucrări 
din punctul de vedere al unui potenţial ofertant, care 
cuprinde nu numai ansamblul sumelor pe care autoritatea 
contractantă va trebui să le plătească, ci şi toate veniturile 
care vor proveni de la terţi”1.

Într-o altă hotărâre recentă, într-un domeniu foarte 
specializat, serviciile de comunicații electronice, Curtea 
de Justiție a pronunța în cauza C-221/12, Belgacom, 
Hotărârea din 14 noiembrie 2013, care se referă la situația 
unei rețele de difuzare prin cablu realizată de o asociație 
intermunicipală, în care a calificat drept contract de 
concesiune de servicii, în sensul art. 1 alin. (4) din Directiva 
2004/18, o convenție prin care mai multe entități publice 
au cesionat cu titlu oneros unui operator economic din 
același stat membru dreptul exclusiv de exploatare a 
rețelelor de difuzare prin cablu, precum și activitatea lor 
de furnizare de servicii de televiziune și contractele de 
abonament aferente acestei activități2. Însă, cu toate că 
articolul 173 din Directiva 2004/18 excludea din sfera sa de 
aplicare concesiunea de servicii, așa cum reține și Curtea de 

1 Cauza C-220/05, paragraf 57.
2 Cauza C-221/12, Belgacom, Hotărârea din 14 noiembrie 2013, 

paragraful 26.
3 „Fără a aduce atingere punerii în aplicare a dispoziţiilor prevăzute 

la articolul 3, prezenta directivă nu se aplică în cazul concesionărilor de 
servicii definite la articolul 1 alineatul (4)”.
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Justiție1, totuși „autorităţile publice care atribuie o astfel de 
concesiune sunt obligate să respecte normele fundamentale 
ale Tratatului de Fucţionare a Uniunii Europene, principiile 
nediscriminării pe motiv de naţionalitate și egalităţii de 
tratament, precum și obligaţia de transparenţă care rezultă 
din acestea, din moment ce concesiunea respectivă prezintă 
un interes transfrontalier cert (a se vedea în acest sens în 
special Hotărârea din 17 iulie 2008, ASM Brescia, C−347/06, 
Rep., p. I-5641, punctele 58 și 59, precum și jurisprudenţa 
citată)”2. În ipoteza în care o convenție încheiată de o 
instituție publică are efecte transfrontaliere, chiar dacă nu se 
încadrează în una din categoriile stipulate de legea specială, 
în atribuirea acelei convenții este obligatorie aplicarea 
principiilor generale înscrise în Tratatul de Funcționare a 
Uniunii Europene prevăzute de art. 493 și art. 564.

1 În prezent, Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,  
nr. 94 din 28 martie 2014 se referă și la concesiunea de servicii.

2 Cauza C-221/12, citată, paragraf 28.
3 Articolul 49 (ex-articolul 43 TCE): În conformitate cu dispozițiile 

care urmează, sunt interzise restricțiile privind libertatea de stabilire 
a resortisanților unui stat membru pe teritoriul altui stat membru. 
Această interdicție vizează și restricțiile privind înființarea de agenții, 
sucursale sau filiale de către resortisanții unui stat membru stabiliți pe 
teritoriul altui stat membru.

Libertatea de stabilire presupune accesul la activități independente 
și exercitarea acestora, precum și constituirea și administrarea 
întreprinderilor și, în special, a societăților în înțelesul articolului 54, 
al doilea paragraf, în condițiile definite pentru resortisanții proprii de 
legislația țării de stabilire, subrezerva dispozițiilor capitolului privind 
capitalurile.

4 Articolul 56 (ex-articolul 49 TCE): În conformitate cu dispozițiile ce 
urmează, sunt interzise restricțiile privind libera prestare a serviciilor în 
cadrul Uniunii cu privire la resortisanții statelor membre stabiliți într-un 
alt stat membru decât cel al beneficiarului serviciilor.

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară, pot extinde beneficiul dispozițiilor 
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În consecință, contractele încheiate de o instituție 
publică locală, care este autoritate contractantă, în 
sensul prevederilor legislației privind achizițiile publice și 
concesiunile, pot fi calificate ca fiind achiziție publică sau 
concesiune, în mod corespunzător, conform reglementărilor 
europene, indiferent de legislația națională.

5. Concluzii

Legislația națională și europeană impune anumite limite 
dreptului instituției publice locale de a încheia contracte 
având ca obiect bunuri din proprietatea publică sau privată 
a acesteia.

Ori de câte ori o instituție publică locală, care are în 
mod obligatoriu calitatea de autoritate contractantă în 
temeiul legislației privind achizițiile publice și concesiunile, 
decide încheierea unui contract care implică transferul 
folosinței unui bun aflat în patrimoniul său – chiar dacă 
este în domeniul privat, sau care implică acordarea unor 
drepturi speciale unei persoane fizice sau unei persoane 
juridice, de drept public sau privat, prin care se aduc 
beneficii directe sau indirecte instituției publice locale 
sau comunității locale – respectiva instituție publică are 
obligația legală de a aplica prevederile legale speciale 
privind atribuirea contractului.

prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanți ai unui 
stat terț și sunt stabiliți în cadrul Uniunii.
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Unele discuții privind existența dreptului  
de proprietate al Uniunii Europene

Dr. Marius VĂCĂRELU
SNSPA

marius123vacarelu@gmail.com

1. Situația Uniunii Europene după refendumul de 
ieșire al Marii Britanii (Brexit) a devenit una foarte 
complicată, deoarece nimeni nu își imaginase până de 
curând că ar putea exista un stat capabil să dorească 
părăsirea acestei construcții politice. Se considera că 
această entitate este vârful maxim posibil de atins al 
umanității, după cum o exprimau indirect dispozițiile alin. 
2 al Preambulului Tratatului de la Lisabona de modificare 
a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de 
instituire a Comunității Europene (în continuare Tratatul 
de la Lisabona): „Inspirându-se din moştenirea culturală, 
religioasă şi umanistă a Europei, din care s-au dezvoltat 
valorile universale (s.n.) care constituie drepturile 
inviolabile şi inalienabile ale persoanei, precum și 
libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept”.

De aceea, astăzi se caută răspunsuri pentru viitorul UE, 
astfel încât să se păstreze cât mai mult din lucrurile bune 
aduse de aceasta, iar pierderile să fie cât mai reduse.

Răspunsul privind viitorul Uniunii Europene este unul 
politic, iar acest aspect nu poate fi contestat. Cu toate 
acestea, măsurile care vor fi adoptate fac parte din sfera 
dreptului, deoarece forța lor nu va fi garantată decât prin 
forța acestei nobile științe. Indiferent cât de mult s-ar dori 
adoptarea de măsuri de natură politică, ne-transpunerea 
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acestora în forme juridice le lipsește de eficacitate; în 
realitate dreptul opunându-se politicului, este necesar 
ca cele două dimensiuni să fie în armonie, pentru nu a se 
dezechilibra societatea până la niveluri care ar fi imposibil 
de redus. Deși oamenii au interese de orice natură, inclusiv 
politice, nerecunoașterea acestora de către legiuitori le face 
să își piardă din forța de mobilizare socială. Recunoașterea 
se face prin adoptarea de acte normative care să le fixeze 
cadrul general de aplicare, urmând ca în final justiția să 
asigure protecția drepturilor și intereselor legitime.

Astfel, Uniunea Europeană caută după Brexit alternative,  
deoarece șocul politic înregistrat este pe drept cuvânt 
greu de suportat. În această situație, apar două direcții de 
analizat. Mai întâi, este important de stabilit ce este cu 
adevărat european, iar ca direcție secundă vom înregistra 
întrebarea: „ce ar mai putea deveni european?”.

Indiferent de răspunsul complet la cele două întrebări, 
trebuie să ne amintim că orice persoană fizică sau juridică 
are întotdeauna și un patrimoniu. În funcție de dimensiunile 
și atitudinea față de acesta, putem obține clasificări de 
natură economică, dar această asumare patrimonială nu 
poate fi separată de existența unei persoane. Ne rămâne 
astfel obligația de a cauta răspunsul la întrebarea: există 
proprietate europeană? Uniunea Europeană are un drept de 
proprietate al ei? Cum putem să îl identificăm, care îi sunt 
caracteristicile și cum se manifestă?

2. Din perspectiva dreptului de proprietate şi a relației 
pe care acesta îl are cu administrația publică, trebuie 
menționat că dispozițiile tratatului de la Lisabona – intrat 
în vigoare la 1 decembrie 2009 – pun în discuție mai multe 
probleme, în temeiul art. 1 din textul invocat mai sus. 
Dispozițiile la care ne referim sunt următoarele:
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„Prin prezentul tratat, ÎNALTELE PĂRŢI CONTRACTANTE 
instituie între ele o UNIUNE EUROPEANĂ, denumită în 
continuare „Uniune”, căreia statele membre îi atribuie 
competențe pentru realizarea obiectivelor lor comune.

Prezentul tratat marchează o nouă etapă în procesul 
de creare a unei uniuni tot mai profunde între popoarele 
Europei, în cadrul căreia deciziile se iau cu respectarea 
deplină a principiului transparenței ți cât mai aproape cu 
putință de cetățeni.

Uniunea se întemeiază pe prezentul tratat şi pe 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumite 
în continuare „tratatele”). Aceste două tratate au aceeaşi 
valoare juridică. Uniunea se substituie Comunității 
Europene şi îi succedă acesteia.”

Aceste dispoziții au creat în fapt o nouă entitate politică 
şi juridică, Uniunea Europeană, care, însă, permite „să 
existe statele naționale componente” (deoarece de la 
data referendumului Brexit s-a redeschis puternic disputa 
dintre statul național și statul supranațional), Uniune care 
încearcă să se dezvolte inclusiv azi, în temeiul dispozițiilor 
din preambul care nu lasă loc la interpretări:

„ … DECIŞI să parcurgă o nouă etapă în procesul de 
integrare europeană inițiat prin constituirea Comunităților 
Europene, ...

… HOTĂRÂŢI să consolideze caracterul democratic şi 
eficacitatea funcționării instituţiilor, pentru a le permite 
acestora să-şi îndeplinească mai bine, într-un cadru 
instituţional unic, (s. n.) misiunile care le sunt încredințate, ...

… HOTĂRÂŢI să-si consolideze economiile naționale, 
să asigure convergența acestora, precum şi să stabilească 
o uniune economică şi monetară care presupune, conform 
dispozițiilor prezentului tratat şi ale Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene, o monedă unică și stabilă, ......
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... HOTĂRÂŢI să instituie o cetăţenie comună pentru 
resortisanţii ţărilor lor, ...

HOTĂRÂŢI să pună în aplicare o politică externă şi de 
securitate comună ...

... HOTĂRÂŢI să continue procesul de creare a unei uniuni 
din ce în ce mai strânse între popoarele Europei, ...

... ÎN PERSPECTIVA etapelor următoare care vor trebui 
parcurse pentru ca integrarea europeană să progreseze,

AU DECIS să instituie o Uniune Europeană”.

Aceste dispoziții demonstrează (deoarece preambulul 
nu poate fi în contradicție cu normele din curprinsul actului 
normativ în speță, ştiința elaborării acestor tipuri de acte 
interzicând aceasta1) de fapt intenția de a crea un singur 
stat unic, la nivel european, şi care se doreşte a fi, din 
punct de vedere al teoriei dreptului constituțional, un stat 
confederativ, mai întâi, şi apoi, un stat federal.

Rezultatul referendumului britanic nu a fost pozitiv 
primit în majoritatea capitalelor europene (dar și de pe alte 
continente), iar o primă replică a fost un document politic 
comun, franco – german, publicat de către televiziunea 
națională polonă și preluat și de presa românească2. În 
conformitate cu aceste propuneri radicale, statele membre 
UE şi-ar pierde dreptul a a avea propria armată, propriul 
cod penal, propriul sistem fiscal şi bancă națională. Aceste 
puteri ar urma să fie transferate la Bruxelles. Statele UE 
vor pierde, de asemenea, controlul pe care îl mai au asupra 
propriilor granițe, inclusiv dreptul de a aplica proceduri 
naționale cu privire la primirea şi relocarea refugiaților3.

1 Vezi pe larg: I. Vida: Legistica formală: introducere în tehnica şi 
procedura administrativă: curs universitar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006.

2 http://www.puterea.ro/media/article_docs/pdf/139/139614_1.pdf.
3 http://www.mediafax.ro/externe/franta-si-germania-vor-sa-

transfome-ue-intr-un-stat-gigant-dupa-ce-marea-britanie-a-iesit-
din-bloc-scurgere-de-informatii-15511238, consultat la 8 iulie 2016.
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3. Oricare ar fi discuțiile politice, este evidentă existența 
personalității juridice a Uniunii Europene, iar orice persoană 
juridică are nevoie pentru a se înființa, conform regulilor 
generale, de un scop, de organe de conducere, dar şi de un 
patrimoniu. În acest moment apare o întrebare: care sunt 
bunurile care constituie patrimoniul acestei noi entități: 
atât sub forma proprietății private, cât, mai ales, sub forma 
proprietății publice. Paul Negulescu releva faptul că statul 
a fost încă de la constituire subiect de drepturi şi, prin 
urmare, a avut personalitate, adică capacitatea de a avea 
şi exercita drepturi şi obligații, iar dreptul de proprietate este 
unul dintre cele mai importante.

Dispozițiile tratatelor europene (nu doar cel de la 
Lisabona) nu au precizări importante în această materie, 
dar acest fapt nu înseamnă că problema nu există, şi că 
trebuie să i se găsească o rezolvare.

În acest context, vor trebui identificate cîteva aspecte, 
cum ar fi:

a) Care este întinderea proprietății Uniunii Europene? 
Mai concret, până unde se poate întinde sfera de 
cuprindere a proprietății Uniunii Europene, şi până 
unde aceea a statelor naționale;

b) Care este criteriul pentru care vom considera că 
anumite bunuri trebuie incluse în această categorie, 
a bunurilor aparținând proprietății Uniunii Europene 
(criteriul domenialității)?

c) Cine va administra această proprietate?

La aceste întrebări, răspunsul nostru va fi diferit, iar 
realitatea următorilor ani îndrăznim să credem că va 
demonstra justețea concluziilor autorului, acesta fiind 
încredințat de acest fapt.
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Care este întinderea proprietății Uniunii Europene? 
Până acum, ea este redusă, limitându-se la imobilele unde 
îşi desfăşoară activitatea organele sale. Cu toate acestea, 
pentru a fi o entitate funcțională, ea nu se poate limita 
doar la această dimensiune redusă, pentru că o instituție 
de drept public – în speță, statul, (prin monedă unică, 
ministere, cadru instituțional unic, politică externă şi de 
apărare) nu poate exista fără o proprietate a sa.

Practic, inexistența acestei proprietăți (şi reducerea 
ei doar la mijloace financiare, din bugetele statelor 
membre) nu înseamnă decât lipsa reală de forță în fața 
statelor naționale, pentru că doar acestea îi pot ceda din 
patrimoniul lor public bunuri. Mai trebuie menționat şi 
faptul că pentru a putea exista, statele membre trebuie să 
îşi modifice dispozițiile propriilor legi fundamentale atât în 
sensul recunoaşterii existenței proprietății europene, cât şi 
faptului că în anumite condiții şi prin anumite acte juridice 
proprietatea națională se poate diminua în favoarea celei 
europene. Astfel, vor trebui imaginate criterii legale prin 
care să determinăm interesul public european și uzul public 
european, ceea ce este foarte dificil de definit.

Este de subliniat, din perspectiva teoriei comunicării, un 
aspect legat de poziționarea instituțiilor Uniunii Europene în 
țara vest-europeană cu cele mai mari probleme identitare, 
amenințată din ce în ce mai mult de dispariție (prin împărțire 
spre alte două state, valon și flamand) – Belgia.

De aceea, pentru a ne afla în fața unei adevărate și 
complete proprietăți europene, vor trebui îndeplinite două 
condiții:

1. existența mai multor organe administrative ale UE 
în teritoriu, ele urmând să înlocuiască în mod practic 
atribuțiile organelor de stat ale administrațiilor naționale;
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2. desființarea totală a suveranității şi independenței 
statelor membre ale UE, deoarece în situația existenței 
acestora (atributele de suveranitate şi independență), va 
fi destul de dificil de împărțit domeniul public în patru 
categorii: european1; național; regional / departamental şi 
municipal ori comunal. Această împărțire, în teorie posibilă, 
este însă dificil de realizat2, datorită, în pricipal, diferențelor 
de interese.

În ceea ce priveşte întrebarea care are ca obiect 
întinderea proprietății acestei entități politice – până 
unde se poate întinde sfera de cuprindere a proprietății 
Uniunii Europene, şi până unde aceea a statelor naționale 
– răspunsul nu poate fi dat decât prin soluționarea 
următoarei problemei: va rămâne UE izolată doar la câteva 
instituții centrale, sau se va extinde şi în teritoriul statelor 
membre?

Întrebarea este importantă, deoarece principala 
legătură dintre proprietatea publică şi cetățenii unui 
stat este de natură psihologică, pentru aceştia din urmă 
ea reprezentând un liant între cosângeni (a se vedea mai 
ales la popoarele slave, precum şi la cele migratoare, unde 
proprietatea individuală a apărut mai târziu, fundamentală 
fiind aceea a obştii, sau aceea a tribului), dar şi un bun 
suprem, în fața căruia se raportează întreaga națiune, 
pierderea acestuia fiind resimtiță foarte puternic la nivelul 
psihologiei colective.

Astfel, este posibil să citim în cântecele popoarelor 
migratoare despre stepele nemărginite ori despre râurile 
în jurul căruia se aşează căruțele, (sentimentul este identic 
la slavi, în special la cazaci), ori despre munții care sunt 

1 Importanța cea mai mare.
2 Pentru că nu poate fi definit un cuvânt: european, în relația cu 

celălalt cuvânt de importanță majoră: național. 
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un reazem pentru mai multe națiuni (Elveția, Muntenegru, 
popoarele Caucazului).

Tocmai acest aspect psihologic se subliniază în 
definițiile pe care dreptul constituțional le oferă noțiunii 
de cetățenie, ea fiind acea legătură politico-juridică dintre 
stat și persoană. Este o definiție care admite prin ea însăși 
flexibilitatea mentală conștientă, datorată intereselor 
diferite pe care le poate avea o persoană pe parcursul vieții 
sale, din motive diferite (politice, economice etc.). De aici, 
nu doar schimbarea de loialitate prin actul cetățeniei, ci și 
prin raportarea la bunurile aflate în proprietatea publică 
a unui stat, interesul public al acelui nou stat devenind 
interes public legitim pentru noul cetățean.

Întinderea acestui drept va depinde la nivel psihologic de 
raportarea cetățenilor unui stat la bunurile de interes public, 
general. Această raportare devine dificilă pentru construcția 
supra-statală a UE, pentru că nu există o națiune europeană, 
care să aibă o singură limbă și o singură civilizație, capabile de 
a fonda un stat. Chiar dacă antropologic rasa albă caucaziană 
domină continentul, o altă caracteristică principală nu 
poate fi identificată (spre exemplu, limbile vorbite în acest 
spațiu nu sunt doar dintr-o singură familie, indo-europeană, 
câteva popoare vorbind o limbă uralo-altaică, iar un altul1 o 
limbă care nu are corespondență cu nici o alta de pe glob). 
Migrația musulmană din ultimii doi ani a subliniat încă o dată 
diferențele dintre statele componente ale Uniunii Europene.

De aceea, marele număr de acte normative care 
provin de la Bruxelles nu poate suplini lipsa elementelor 
fundamentale, de natură psihologică, ale construcției unui 
stat – aspect sesizat şi de creatorul acesteia în finalul vieții2.

1 Poporul basc, vorbind limba euskara, una dintre cele mai dificile 
sub raport lingvistic.

2 În memoriile sale, Jean Monet scrie că de ar putea să reînceapă 
contrucția europeană, ar debuta cu transformarea educației.
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Acest lucru mai pune în discuție şi chestiunile legate 
de loialitate a cetățenilor față de bunurile aparținând 
statului lor de origine în relație cu unicul stat european. 
În acest sens, rămâne o întrebare deschisă situația în care 
un bun aparținând domeniului public european ar fi supus 
acțiunii ilegale a unei persoane: unde se poate introduce 
acțiunea în instanță pentru pedepsirea acestuia1; cine are 
competența de judecată (atât în primă instanță, cât şi în 
căile de atac); după ce norme procedurale se va desfăşura 
judecata; după ce norme de drept material se va aplica 
pedeapsa; unde se va executa pedeapsa (deoarece unele 
acțiuni pot fi de pericol social sporit, justificând încadrarea 
lor juridică în categoria infracțiunilor).

Aceste întrebări apar datorită suprafeței întinse a 
statului european (aşa cum este azi, sub forma UE) şi 
fărămițării politice, care va duce la existența a mai multe 
niveluri de domeniu public: categoria din vârf fiind cea 
a domeniului public european, va fi dificil de marcat şi 
adus la cunoştința publicului ce categorie de bunuri sunt 
din domeniul public național2 şi ce bunuri fac parte din 
domeniul public european.

A doua întrebare la care trebuie oferit un răspuns 
este aceea al criteriului domenialității în ceea ce priveşte 
bunurile ce vor fi constitui domeniul public european. În 

1 Sancțiunile îndreptate împotriva persoanelor care realizează acțiuni 
neconforme legii se constituie într/un principiu fundamental al dreptului, 
cu toată procedura presupusă de aplicarea lor (constatare, urmărire în 
instanță, condamnare, executare a acestora), el putând fi înlocuit de 
forme alternative de tratament (prin definiție, nesancționatoare).

2 Din motive de ordin lingvistic şi istoric construcția europeană 
nu poate renunța la state, ca entități componente. Practic, realitatea 
din teren nu va permite niciodată existența unui singur stat, unitar, la 
acest nivel. Supremația economică a diferite state asupra lumii, perfect 
posibilă, nu este însă însoțită de existența unei singure limbi şi a unei 
singure istorii (inclusiv mod de interpretare a acesteia din urmă).
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această ipoteză, nu va fi uşor de identificat categoria în sine 
a proprietății europene, pentru că – pe lângă neajunsurile 
prezentate anterior – nu va fi uşor de imaginat acel criteriu 
care să se dovedească optim în realizarea separației dintre 
proprietatea națiunilor şi proprietatea europeană.

Din nou, legistica formală ne crează probleme în 
materie: ea ne impune să definim simplu, clar şi cât 
mai concis posibil orice instituție a dreptului. În cadrul 
acesteia, delimitările de alte instituții sunt de importanță 
excepțională1; iar aici această operațiune obligă la 
poziționarea bunurilor în cinci trepte de importanță: 
universal – a se vedea acțiunea ONU şi UNESCO; european –  
nu continental, ci în acord cu întinderea variabilă a Uniunii 
Europene; național; regional şi local. Numai că această 
clasificare trebuie făcută nu doar de organele centrale ale 
U.E., care pot preciza din splendida izolare față de realitate 
în care se află că anumite bunuri aparțin domeniului 
public european, ci şi de către statele membre, în acord cu 
Bruxelles-ul, iar acestea pot să fie de acord, sau nu.

Un exemplu este oferit de raporturile juridice privind 
marele fluviu care împarte continentul în nord şi sud, 
Dunărea. El este important pentru fiecare stat în parte, 
dar poate fi considerat în contextul actual de importanță 
europeană. Cu toate acestea, anumite decizii politice (de 
a folosi apa fluviului pentru irigații într-un stat, afectând 
debitul pentru navigație al statelor din aval, or de a realiza 
un baraj pentru a dobândi energie electrică, etc.) se adoptă 
la nivelul statelor componente (a se vedea şi dialogul dur 
dintre Slovacia şi Ungaria pentru un baraj pe Dunăre, în 

1 De fapt, ştiințele juridice nu sunt doar ştiințe ale organizării sociale 
şi ale dreptății, dar şi ştiințe ale cuvântului, dialogul judiciar fiind nu 
doar al actelor juridice care sprijină poziția părților, ci şi al creării de 
vulnerabilități prin specularea fiecărei folosiri eronate a sintagmelor şi 
cuvintelor.
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care construcția unei centrale hidroelectrice de către 
slovaci a fost soluționată prin respectarea integrală a 
interesului național, protestele ungare neavând valoare în 
fața administrației din Bratislava). Oricât ar dori instituțiile 
UE să decidă ceva într-o materie anume, dacă interesul 
statului este vital (iar apa face parte mereu dintre ineresele 
vitale), atunci imposibilitatea organizației supranaționale 
de a impune aplicarea unor decizii devine evidentă, 
deoarece nu există o poliție și o jandarmerie europeană, și 
cu atât mai puțin o armată europeană.

Interesul public, criteriul fundamental care justifică 
acțiunea administrativă în orice domeniu al sferei sociale, 
poate fi definit prin cuvinte care se pot acorda normal 
cu sintagma „național”, dar este greu de inventat ceva 
superior statului în domeniul interesului, şi care să se 
rezume a fi doar (parțial) continental, iar nu mondial.

De asemenea, trebuie identificat, în situația în care va 
fi definit acest criteriu – iar în baza acestuia într-un stat se 
stabiliesc bunuri proprietate publică europeană – ce s-ar 
întâmpla în situația în care acel stat ar părăsi U.E. după 
precizarea bunurilor care fac parte din domeniul public 
european. Proprietatea europeană, apărută în temeiul 
apartenenței unui stat la U.E., ar trebui să dispară în situația 
în care statul membru părăseşte Uniunea, sau interesul 
public care a justificat includerea sa în domeniul public 
european subzistă acestei decizii politice (de părăsire)?

În plus, contribuția unui stat poate fi importantă în 
momentul definirii unor concepte, cum ar fi acela ar 
interesului public european. Ce se va întâmpla în situația 
în care acel stat va părăsi ulterior Uniunea Europeană, dacă 
anumite teze ale definiției au fost formulate în satisfacerea 
interesului național, particular (și puternic din punct de 
vedere economic și politic) al acelui stat? Se va modifica 
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definiția, sau va rămâne aceași, anterioară părăsirii UE de 
către statul în cauză?

În același timp, câtă vreme un drept de proprietate 
european ar exista doar în raport de apartenența la 
Uniunea Europeană, apare întrebarea logică: de ce să nu 
existe și proprietate continentală, în raport de proprietatea 
universală și aceea națională? Trebuie sesizat pericolul 
acestor ierarhizari: universal – continental – european – 
național etc. Deși ar putea părea utilă o astfel de clasificare, 
definirea criteriilor care să realizeze separația între aceste 
niveluri ar fi complicată și cu siguranță nemulțumitoare.

Este adevărat că există instrumente în domeniul 
drepturilor omului la nivel regional (european) şi universal, 
dar în materia instrumentelor necesare îndeplinirii 
sarcinilor fundamentale ale administrației (a îndeplini 
orice acțiune necesară pentru crearea şi dezvoltarea 
potențialului țării şi a asigura securitatea propriilor 
cetățeni1) este mult mai dificil să identificăm interesului 
superior statului, deoarece instrumentele nu sunt valori 
perene, ci, prin definiție, doar bunuri cu o existență limitată 
în timp2.

Mai mult, în lipsa unei creşteri a numărului de instituții 
europene (ca distribuție teritorială), vor trebui operate 
aceste bunuri de către instituții aparținând statelor 
naționale, iar aici apare discuția dacă au ele interes pentru 
a realiza această operațiune, pentru că nu pot înțelege 
întotdeauna beneficiul unui astfel de comportament 
(spre exemplu, un monument în cinstea unui politician al 
unui imperiu cu merite în edificarea unui curent european 

1 Această definire „cu două capete de cerere” a rolului statului şi 
administrației sale mi se pare cea mai corectă.

2 Caracterul perpetuu al dreptului de proprietate se explică şi 
prin faptul că acesta există atâta timp cât există şi bunul, chiar dacă 
proprietarii sunt diferiți, pe parcursul „vieții” bunului.
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în timpul său ar putea fi detestat de statele succesoare 
componente ale acelui imperiu şi care au fost afectate în 
dorințele lor naționale de acel politician, prin represiuni, 
înabuşiri în sânge ale unor mişcări revoluționare, etc). S-ar 
putea preciza ca în această sferă a bunurilor europene să fie 
numai bunurile de importanță culturală, dar această formă 
de proprietate ar fi numai un palier intermediar dintre 
patrimoniile culturale naționale şi patrimoniul cultural 
universal, ceea ce nu este nici corect față de cele două sfere 
(național / universal), şi nici față de cei care sunt chemați 
să le apere şi pună în valoare.

Discuția legată de interesul pe care o persoană fizică sau 
juridică îl manifestă într-o direcție sau alta este de obicei 
ipocrită, deoarece nimeni nu vrea să îl recunoască, deşi, 
de cele mai multe ori, el este transparent. În acest sens 
este formulată teoria lui Maslow, şi care are meritul de a 
nu eluda realitatea din stabilirea motivelor acțiunii unei 
persoane.

Problema apare sub două aspecte. Mai întâi, referitor 
la bunurile aflate în domeniul public național, ne regăsim 
în fața unui interes bazat pe comunitatea istorică, de 
limbă, de tradiții, politică, economică, etc. între persoane, 
iar acesta1 este însoțit de existența unor simboluri care 
se constituie în manifestări ale identității dintre cei care 
aparțin aceluiaşi grup etnic.

În ceea de-a doua situație, ne aflăm în fața unui 
interes al aceluiaşi popor în raport cu toate celelalte din 
lume. Concret, includerea anumitor bunuri (culturale şi 
ale naturii) pe lista patrimoniului universal este forma 
cea mai înaltă a mândriei naționale, pentru că această 
operațiune juridică (clasarea bunurilor în această categorie) 

1 Interesul, n.n.
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demonstrează calitatea bunului analizat, fiind inclus în ceea 
ce numeşte imaginea poporului respectiv în lume1.

Realizarea acestui domeniu public european ar însemna 
recunoaşterea unei forme superioare de proprietate celei 
naționale, dar, în acelaşi timp, inferioare celei universale. 
Discuția ar fi legată şi de administrarea acelui bun; în ce 
condiții acest bun ar fi clasat, după un număr de ani, într-o 
categorie inferioară2 (națională sau locală), cine ar stabili 
aceasta, etc.

Este la fel de adevărat şi că extrema politică inversă –  
statele nu au prieteni, ci numai interese, ar duce la 
o competiție acerbă în includerea fiecărui bun într-o 
categorie juridică superioară, dar apare o altă întrebare: 
cine va aloca fonduri pentru ca aceste bunuri să fie 
protejate şi puse în valoare mai bine.

Interesul este totuşi criteriul fundamental al deosebirii 
acțiunilor omeneşti, iar altruismul, deşi apreciat şi dorit, 
nu poate fi calificat decât ca o excepție de la această 
regulă. De aceea, vom aprecia înțelepciunea celor care 
au considerat că încălcarea unor norme de interes public 
se sancționează cu pedepse mai mari decât cele privind 
încălcarea unor norme de interes privat. Autorul consideră 
că protecția proprietății publice trebuie realizată prin 
pedepse mai mari decât cele ale proprietății private, 
deoarece titularul dreptului de proprietate este unul 
care nu are doar personalitate juridică de drept privat, 

1 Este cunoscută critica acerbă adusă turnului Eiffel în Franța, 
mulți ani din momentul în care această construcție a fost proiectată. 
Totuşi, după un număr de ani, a urmat nu doar acceptarea, ci, mai ales, 
includerea în imaginea întregii țări, nu doar a Parisului, a acestui simbol. 

2 Fenomenele meteorologice extreme pot afecta într-un mod grav 
anumite bunuri din patrimoniul cultural, astfel încât să nu mai poată fi 
aduse la starea inițială decât cu eforturi atât de mari, încât s-ar impune 
mai bine conservarea a ceea ce a rămas, decât reconstrucția totală. 
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ci mai ales personalitate juridică de drept public, care 
i-a fost atribuită cu un scop general, social. De fapt, se 
impune extinderea acestei aplicări diferențiate la toate 
bunurile aflate în proprietatea fiecărui titular al puterii 
de a administra, indiferent de forma acesteia (publică şi 
respectiv, privată).

Ultima întrebare pe care o propunem în legătură cu o 
astfel de formă de proprietate este legată de administrarea 
ei efectivă. Este adevărat că această operațiune juridică 
poate fi delegată către statele naționale, dar este 
necesară o identitate clară a acestor bunuri administrate 
de instituțiile europene. Repetăm, nu despre clădirile 
unde reprezentanțele UE se găsesc, ci acele bunuri care 
constituie de fapt esența unei adevărate proprietăți 
publice. Tocmai de aceea într-o lucrare apărută în anul 
2011, numită European property. Rights and wrongs1, cele 
două părți se numesc „European Property Wrongs – what 
can the EU do?” și „A European Land Law? ...and the Right 
to Property”, iar ambele au semnul întrebării în titlul lor.

Corelativ acesteia este o altă întrebare: cine va reprezenta 
în instanță Uniunea în situația unui litigiu având ca obiect 
un bun al acesteia? Să preluăm reglementarea națională 
care precizează că în litigiile în care este parte, statul este 
reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, iar acestuia 
corespondent i-ar fi comisarul pentru finanțele Uniunii?

Mai mult, tot dezvoltată din această preocupare a 
identificării entității administrative europene care are 
competența administrării generale a posibil existentului 
domeniu public european, apare întrebarea referitoare la 
cine ar avea compentența de a accepta o donație făcută 
unei instituții a UE, alta decît aceea care are competența de 

1 Diana Wallis, Sara Allanson, European property. Rights and wrongs, 
Conexio Public Relations, Lahti, 2011, http://www.elra.eu/wp-content/
uploads/2014/01/EUROPEAN-PROPERTY-RIGHTS-2.pdf.
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administrare generală a acestei proprietăți. Teoria spune ca 
actele juridice să fie încheiate în numele unei instituții de 
conducătorul acesteia, dar este greu de imaginat în situația 
complexității administrative a UE, comisarul general sau 
întreaga Comisie pronunțându-se asupra unei donații.

Pentru legiuitor este uşor să inventeze1, cu bune intenții 
chiar, drepturi în favoarea diferitelor categorii sociale, 
numai că organizarea executării legilor care le stabilesc 
conținutul şi executarea în concret a acestora presupune de 
multe ori consumul unor fonduri publice importante, mai 
reduse decât beneficiile aduse de îmbunătățirea situației de 
fapt a celor vizați prin acordarea acelor drepturi.

Într-adevăr, administrația publică trebuie să sprijine 
dezvoltarea potențialului tuturor persoanelor şi să le creeze 
acestora minime condiții de dezvoltare a aptitudinilor lor, 
dar pentru aceasta trebuie să țină cont de anumiți factori de 
dezvoltare, iar nu de dorința – cațavenciană2 – „ca tot românul 
să fie bine şi toată țara să prospere”, urmând ca pentru aceasta 
să se traseze mai întâi liniile de urmărit, iar apoi să înceapă 
executarea acțiunilor care dau consistență acestuia.

De fapt, aici este inclusă problema doctrinei naționale, 
care precizează ce este un stat anume, care îi sunt pilonii 
săi de bază (pe lângă cei clasici ai oricărui stat: familie, 
biserică, armată) şi unde se doreşte a fi proiectată forța 
mai mult sau mai puțin limitată a acesteia.

Ori, în ciuda cuvintelor frumoase din Tratatul de la 
Lisabona (Uniunea se inspiră din moştenirea culturală, 
religioasă şi umanistă a Europei, din care s-au dezvoltat 
valorile universale care constituie drepturile inviolabile şi 
inalienabile ale persoanei, precum şi libertatea, democraţia, 

1 Comentariul se poate aprecia ca o critică adusă anumitor tendințe 
ale leguitorilor contemporani, din perspectiva ştiinței administrației.

2 Ne permitem să inventăm acest cuvânt.
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egalitatea şi statul de drept – Preambul, alin. 2; Prezentul 
tratat marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei 
uniuni tot mai profunde între popoarele Europei, în cadrul 
căreia deciziile se iau cu respectarea deplină a principiului 
transparenţei şi cât mai aproape cu putinţă de cetăţeni – Art. 1,  
alin. 2; Uniunea urmăreşte să promoveze pacea, valorile sale şi 
bunăstarea popoarelor sale – Art. 3, alin. 1; contribuie la pacea, 
securitatea, dezvoltarea durabilă a planetei, solidaritatea 
şi respectul reciproc între popoare – Art. 3, alin. 5),  
adevarată Constituție europeană, nu există o strategie 
clară a ceea ce se doreşte a se face din Uniunea Europeană, 
în contextul în care există o dispoziție în tratatele unionale 
care precizează că orice stat care îndeplineşte valorile 
fundamentale ale UE poate fi inclus în aceasta. Astfel, UE 
se poate extinde cu orice stat care îi împărtășește valorile, 
dar – după cum referendumul britanic a subliniat – nu 
este clar ce se întâmplă când unul dintre state dorește să 
părăsească uniunea.

Iar dacă această critică poate fi adusă fără ezitări din 
perspectiva ştiințelor politice, trebuie să observăm că 
Uniunea Europeană din punct de vedere administrativ 
este supradimensionată numeric la nivelul central. Este 
recunoscut faptul că marile probleme în state cu diferențe 
majore economice apar tocmai în teritoriu, fiind necesară o 
structură administrativă cât mai eficientă tocmai în zonele 
cu deficiențe.

Existența doar a unor reprezentanțe la nivelul 
capitalelor fiecărui stat membru nu înseamnă nimic, 
pentru că existența unui astfel de nou stat, unional, atrage 
după sine existența tuturor consecințelor administrative 
presupuse de naşterea unui stat, iar necorespondența 
(de fapt, o disproporție dintre numărul de funcționari din 
structura centrală vs. numărul de funcționari din structurile 
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teritoriale) dintre ce este la centru şi ce este în teritoriu 
duce la nefuncționabilitate1.

Reprezentanțele pun alte probleme din perspectiva 
administrativă: ele funcționează în clădiri aparținând UE 
sau nu? Dacă ele aparțin UE, de când este acest lucru, 
pentru că reprezentanțele au apărut mai devreme decît 
data intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, care a 
creat această personalitate juridică a UE. Mai concret, acele 
clădiri au fost închiriate de la statele naționale, până în 
momentul în care Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, 
iar după aceea, în temeiul apariției noului stat unional, 
clădirile respective au întrat în proprietatea UE, și respectiv 
au fost date în administrare2

În dispozițiile art. 335 al Tratatului de la Lisabona 
se precizează că: „În fiecare dintre statele membre, 
Uniunea are cea mai largă capacitate juridică recunoscută 
persoanelor juridice de către legislațiile interne; Uniunea 
poate, în special, să dobândească sau să înstrăineze 
bunuri mobile şi imobile şi poate sta în justiție. În acest 
scop, Uniunea este reprezentată de Comisie. Cu toate 
acestea, Uniunea este reprezentată de fiecare instituție, în 
temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile 
referitoare la funcționarea lor”. Aceste dispoziții se 
completează cu textul art. 345, care adaugă că: „Tratatele 
nu aduc atingere regimului proprietății în statele membre”.

În practică, nu cunoaștem să existe donații sau legate 
făcute către Uniunea Europeană; de asemenea, nu credem 
că va exista vreodată o vacanță succesorală în care bunurile 
să fie preluate de către UE, iar nu de către statele naționale, 
indiferent „câtă cetățenie europeană va exista”.

1 M.T. Oroveanu: Introducere în ştiința administrației, ed. Univ. 
Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 1993, p. 256. 

2 Mutatis-mutandis, aplicăm conceptele legislației românești la scara 
întregii Uniuni Europene, din rațiuni de economie a redactării textului.
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Deși putem fi de acord cu faptul că ar exista o 
proprietate europeană, raritatea acesteia nu conduce la 
o concluzie finală pozitivă, sub aspectul efectivității sale. 
Chiar dacă putem considera că există, numărul infim de 
bunuri pe care îl poate avea direct Uniunea Europeană îi 
reduce „consistența imagologică”. Deși nu este un concept 
juridic, această caracteristică pune în discuție loialitatea 
subiectelor de drept față de o persoană juridică care nu 
este prezentă decât în câteva clădiri din mai puțin de 50 de 
orașe europene. Crearea de state presupune cu necesitate 
și crearea de loialități1, iar acestea apar pe măsură ce 
simbolurile ideii căreia trebuie să îi fii loial sunt prezente 
cât mai frecvent în viața cotidiană a omului.

Problema proprietății europene este una dintre cele 
mai importante dificultăți care apare în crearea unei Uniuni 
Europene funcționale. Chiar dacă tehnologic umanitatea 
este supusă marilor schimbări, psihologia și realitățile fizice 
nu s-au modificat atât de mult încât să putem concluziona 
că am ajuns într-o altă etapă a gândirii umane.

Or, în ipoteza în care de mii de ani statele au un 
„manual” al creării și existenței, iar Uniunea Europeană nu 
este capabilă să îl respecte, cel mai probabil viitorul său 
politic va fi zugravit în culori sumbre. Simbioza dintre drept 
și politică este eternă, iar politicienii care subestimează 
rolul și influența dreptului vor vedea cum demersurile lor 
sunt reduse la neant de nobila știință a dreptului.

1 Față de aceste state.
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Instrumente alternative pentru reducerea 
riscurilor în achiziții publice

Conf. univ. dr. Victor Teodor ALISTAR
Drd. Iuliana Minola COȘPĂNARU

SNSPA și Transparency International România

Introducere

Gestionarea resurselor publice, fie că ne referim la 
bunuri, fie la bani publici, reprezintă un subiect de interes 
major atât la nivel național, cât și o preocupare constantă 
a tuturor forurilor internaționale. De modul în care sunt 
gestionate aceste resurse publice depinde în mod esențial 
îndeplinirea sau nu a misiunii instituțiilor publice, dar și 
calitatea serviciilor publice pe care acestea le realizează 
în beneficiul contribuabililor. Modul de gestionare a 
resurselor publice este interdependent cu capacitatea 
administrativă a instituțiilor publice, astfel că utilizarea 
judicioasă a resurselor disponibile poate să genereze o 
creștere a capacității administrative, dar chiar această 
utilizare judicioasă este condiționată de existența unui 
anumit nivel de expertiză, deci de capacitate în cadrul 
instituției.

Importanța utilizării judicioase a resurselor publice 
derivă și din dimensiunea de protecție a drepturilor 
cetățenilor. Resursele publice sunt constituite din 
contribuțiile directe sau indirecte ale cetățenilor, 
reprezentate de taxe și impozite, plătite de aceștia atât 
prin raportare la bunurile deținute sau veniturile obținute, 
cât și prin cumpărarea de bunuri ori servicii al căror preț 
încorporează taxe și impozite care se fac venit la bugetul 
public. Astfel este dreptul cetățenilor contribuabili ca 
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pentru contribuția lor la constituirea bugetului public să 
beneficieze de servicii publice de calitate și acoperitoare 
pentru nevoile pe care instituțiile publice sunt chemate 
să le satisfacă – respectiv utilizarea resurselor publice 
trebuie să asigure furnizarea de către instituțiile publice 
a unui număr suficient de servicii publice care să satisfacă 
cerințele întregii populații pe care acea instituție o 
deservește.

Principalul instrument prin care sunt gestionate 
resursele publice sunt achizițiile publice în sens larg, 
indiferent dacă vorbim despre contracte de lucrări, servicii 
sau bunuri, ori despre concesiuni. O estimare a Băncii 
Mondiale arată că achizițiile publice reprezintă între 15 și 
30% din produsul intern brut al unei țări, uneori, chiar mai 
mult de atât1.

Costurile utilizării nejudicioase a resurselor 
publice. Buna administrare în utilizarea 
achizițiile publice

Pentru a răspunde cerințelor de utilizare judicioasă a 
resurselor publice, respectiv a fondurilor publice, este 
necesară asigurarea bunei administrări a acestora, respectiv 
aplicarea principiilor care guvernează buna administrare în 
gestionarea fondurilor publice.

Într-un demers anterior am arătat că în prezent cea mai 
cuprinzătoare definiție cu privire la buna administrare este 
cea oferită de Banca Mondială, care presupune existența 
statului de drept pentru garantarea siguranței cetățenilor, 

1 S. Evenett, B. Hoekman, International Cooperation and the Reform 
of Publci Procurement Policies. World Bank Policy Research Working 
Paper 3720. Washington DC: World Bank, Trade Team, September 2005, 
în Integrity Pacts in Public Procurement – an implementation guide, 
Transparency International, 2013, p. 16.
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buna administrare pentru utilizarea echitabilă a fondurilor 
publice, responsabilitatea și răspunderea celor care 
gestionează afacerile publice și transparența1.

Nevoia asigurării bunei administrări în achizițiile publice 
este subliniată cu și mai multă tărie cu cât nerespectarea 
acesteia (bunei administrări) este și una dintre principalele 
surse pentru utilizarea nejudicioasă a resurselor publice, 
mergând chiar până la deturnare de fonduri sau corupție. 
World Economic Forum2 estimează costurile corupției 
la 5% din produsul global brut. O extrapolare a acestor 
date poate conduce la ideea că 5% din costul unei achiziții 
poate reprezenta în fapt costul corupției asociate.

Corupția nu este însă singura sursă de utilizare 
nejudicioasă a fondurilor publice prin achiziții. Aceasta 
poate fi determinată de capacitatea instituțională 
limitată, lipsa unor cerințe cheie din documentația de 
atribuire care suplimentează costurile – de exemplu 
inventarierea incompletă a caracteristicilor unui produs, 
sau neincluderea perioadei de garanție în care lucrările 
de reparații / mentenanță sunt deja cuprinse în prețul 
de achiziție, lipsa de transparență și de consultare a 
cetățenilor cu privire la oportunitatea unei achiziții, lipsa 
de responsabilitate și responsabilizare a decidenților 
publici, furnizarea de informații privilegiate către unii 
operatori economici, existența unor situații de monopol 
din partea operatorilor economici sau a unor înțelegeri de 
tip cartel, ori lipsa de capacitate a ofertantului câștigător 
pentru executarea contractului la standardele de calitate 
solicitate. Acestea sunt însă doar câteva dintre cauzele care 
pot determina o utilizare nejudicioasă a fondurilor publice 

1 http://www.apubb.ro/goodgovernancestudies/ .
2 http://reports.weforum.org/global-agenda-council-2012/councils/ 

anti-corruption/ .
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prin achiziții publice, lista putând fi completată de la caz la 
caz cu nenumărate alte aspecte.

Buna administrare a fondurilor publice presupune, 
din perspectiva noastră, o utilizare rațională a acestora, 
pentru a satisface nevoi prioritare ale populației pe care 
o instituție publică o deservește, într-un mod cât mai 
cuprinzător – respectiv pentru un număr cât mai mare 
din membrii acestei populații, la standarde de calitate cât 
mai ridicate, în condiții de costuri cel mult egale cu cele 
de la nivelul pieței pentru servicii de o calitate și cantitate 
similare, furnizate cu respectarea drepturilor cetățenești, 
în condiții de transparență, sustenabilitate și cu asigurarea 
unei concurențe reale în procesul de contractare.

În aceste condiții, preocuparea pentru prevenirea 
și diminuarea riscurilor în achiziții este una constantă 
a ultimelor decade, principalul actor internațional în 
această materie rămânând Banca Mondială, care a și lansat 
conceptul de open contracting1 sau contractarea deschisă, 
la care s-au raliat rapid și alte foruri, între care amintim 
Open Government Partnership (OGP)2. De altfel România 
a inclus în Planul național de acțiune pentru o guvernare 
deschisă un obiectiv specific dedicat contractării deschise. 
Un alt set de standarde menit să securizeze procesul de 
achiziții publice a fost elaborat de către OECD3.

Această preocupare a fost accentuată în ultimii ani și de 
sporirea interesului Uniunii Europene pentru acest subiect, 
îngrijorată fiind de statisticile care demonstrează impactul 
utilizării nejudicioase a fondurilor europene asupra 

1 http://wbi.worldbank.org/boost/tools-resources/topics/promoting-  
open-budgets/open-contracting; http://www.open-contracting.org/get- 
started/global-principles .

2 http://ogp.gov.ro/planul-national/ .
3 http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf; http://www.

oecd.org/gov/ethics/Corruption-in-Public-Procurement-Brochure.pdf 



123

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

bugetului UE. Acest impact a fost estimat la 18% din 
bugetul total al contractelor, din care 13% poate fi atribuit 
corupției1 într-un studiu realizat de Price Waterhouse 
Cooper pentru Comisia Europeană, prin Oficiul de Luptă 
Antifraudă, în perioada martie 2012 – iunie 2013. Potrivit 
unui alt studiu realizat de RAND Corporation pentru 
Parlamentul European și publicat pe 22 martie 2016, 
se estimează costul corupției în achiziții la nivelul UE la  
5 miliarde EURO2.

Cadrul normativ european pentru asigurarea 
bunei administrări în achizițiile publice

Noua legislație europeană în materie de achiziții, 
Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice3 – al cărei 
termen de transpunere în legislațiile naționale s-a împlinit 
în luna aprilie 2016 – prevede în cuprinsul său necesitatea 
instituirii unui sistem de monitorizare care să permită 
identificarea riscurilor și vulnerabilităților și să prevină 
utilizarea nejudicioasă a fondurilor europene. Aceste 
prevederi sunt cuprinse atât în preambulul Directivei, la 
punctul (121), dar și în Titlul IV – Guvernanță, Art. 83 – 
Asigurarea punerii în aplicare.

Textul paragrafului (121) din preambul leagă instituirea 
sistemului de monitorizare de nevoia obținerii de date 
suficiente care să permită „o bună imagine de ansamblu 
asupra potenţialelor probleme structurale și a modelelor 

1 https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/docs/body/
pwc_olaf_study_en.pdf .

2 http://www.rand.org/news/press/2016/03/22.html; http://www. 
europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_
STU%282016%29579319_EN.pdf .

3 Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE .
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generale existente în politicile naţionale privind achiziţiile 
publice, pentru a soluţiona eventualele probleme într-o 
manieră mai focalizată”, admițând ab initio că „există 
încă multe de îmbunătăţit în aplicarea normelor Uniunii 
privind achiziţiile publice”. „Această perspectivă ar trebui 
dobândită printr-o monitorizare adecvată […] Obţinerea 
unei perspective atât de bune ar putea permite și examinarea 
unor detalii privind aplicarea normelor de achiziţii publice 
în contextul punerii în aplicare a proiectelor cofinanţate 
de Uniune”.

Această soluție legislativă a fost adoptată ca urmare 
a unui istoric îndelungat de discuții între Parlamentul 
European și Comisie cu privire la rezultatele statisticilor 
și analizelor prezentate de Oficiul de Luptă Antifraudă 
referitoare la utilizarea nejudicioasă a fondurilor publice, 
inclusiv fraudă. Aceste analize au arătat că măsurile 
preventive și sancționatorii aplicate până la acest moment 
nu sunt suficient de eficiente pentru a asigura o protecție 
satisfăcătoare a intereselor financiare ale Comunităților 
Europene, unele dintre probleme având caracter sistemic 
și necesitând intervenții la nivel de aplicare a normelor 
europene și nu doar la nivel legislativ.

Astfel, includerea necesității instituirii unui mecanism 
de monitorizare în textul Directivei vine ca o formă de 
răspuns la solicitările repetate ale Parlamentului de a 
oferi soluții suplimentare pentru protejarea intereselor 
financiare din perspectivă preventivă și nu sancționatorie, 
respectiv ex ante și nu doar ex post.

Având în vedere că la nivel internațional există o serie 
de mecanisme dedicate monitorizării achizițiilor publice, 
între care amintim Principiile OECD pentru integritate în 
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achiziţiile publice1, achizițiile electronice2, instrumentul 
de monitorizare a achizițiilor de către societatea civilă3, 
acțiuni colective sectoriale4, mecanismul de raportare la 
nivel înalt5 sau pactele de integritate6, astfel încât sistemul 
de monitorizare nu are o formă unică de aplicare – de cele 
mai multe ori presupunând și implicarea unor actori care 
excedă sferei publice – textul directivei a fost formulat de 
așa manieră încât pactele de integritate să fie doar unul 
dintre posibilele instrumente de utilizat.

Același paragraf (121) din preambul prevede că „Statele 
membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de 
a decide în ce mod și de către cine ar trebui să fie realizată 
în practică această monitorizare; […] acest aspect nu 
ar trebui neapărat să necesite ca cei care au efectuat 
monitorizarea să aibă calitate procesuală în faţa 
instanţelor judecătorești”.

După cum vom arăta în cele ce urmează, această 
din urmă prevedere permite implicare în procesul de 
monitorizare tocmai a actorilor din sfera societății civile 
care au în raport de părțile participante la procedura de 

1 http://www.oecd.org/gov/ethics/48994520.pdf; http://www.
oecd.org/gov/ethics/Corruption-in-Public-Procurement-Brochure.pdf.

2 Luijken și Martini, 2014, din Vaidya, k. 2007 Achiziţiile publice în 
sectorul public australian: procesul organizaţional de asimilare și impactul 
său asupra performanţei achiziţiilor publice, University of New England în 
Basel Institute of Governance, Learning Review: Transparency International’s 
Integrity pacts for Public Procurement, December 2015, p. 67

3 www.monitoring.transparency-usa.org/ .
4 www.constructiontransparency.org/home .
5 Heimann, F. 2012. Raportarea la nivel înalt: depășind extorcarea, în 

Acţiuni Colective: Strategii inovative de prevenire a corupţiei, Mark Pieth 
(ed.), Basel Institute of Governance, în Basel Institute of Governance, 
Learning Review: Transparency International’s Integrity pacts for Public 
Procurement, December 2015, p. 76

6 http://www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity_pacts .
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achiziție calitatea de terți, dar care pot semnala problemele 
identificate în procedurile de achiziții.

Această idee este reiterată în art. 83 al directivei, care 
prevede:

(1) În vederea garantării punerii în aplicare corecte și 
eficiente, statele membre se asigură că cel puţin sarcinile 
stabilite în prezentul articol sunt îndeplinite de una sau mai 
multe autorităţi, organisme sau structuri. Acestea transmit 
Comisiei toate autorităţile, organismele sau structurile 
competente pentru îndeplinirea sarcinilor respective.

(2) Statele membre se asigură că aplicarea normelor în 
materie de achiziţii publice este monitorizată. În cazul în care 
autorităţile sau structurile de monitorizare identifică, din 
proprie iniţiativă sau după primirea unor informaţii, încălcări 
specifice sau probleme sistemice, acestea sunt împuternicite 
să indice aceste probleme autorităţilor naţionale de audit, 
instanţelor sau altor autorităţi sau structuri competente, 
cum sunt Ombudsmanul, parlamentele naţionale sau 
comitetele acestora.

(3) Rezultatele activităţilor de monitorizare în 
conformitate cu alineatul (2) se pun la dispoziţia publicului 
prin intermediul unor mijloace de informare adecvate. 
Aceste rezultate se pun, de asemenea, la dispoziţia Comisiei. 
De exemplu, acestea pot fi integrate în rapoartele de 
monitorizare menţionate la al doilea paragraf de la prezentul 
alineat. Până la 18 aprilie 2017 și, ulterior, la fiecare trei ani, 
statele membre transmit Comisiei un raport de monitorizare 
care include, după caz, informaţii privind cele mai 
frecvente surse de aplicare greșită sau de incertitudine 
juridică, inclusiv posibile probleme structurale sau recurente 
în aplicarea normelor, privind nivelul participării IMM-urilor 
la achiziţiile publice și privind prevenirea, detectarea și 
raportarea adecvată a cazurilor de fraudă, corupţie, 
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conflict de interese și alte nereguli grave în achiziţiile 
publice. Comisia poate solicita statelor membre, cel mult 
o dată la trei ani, să furnizeze informaţii privind punerea 
în practică a politicilor naţionale strategice de achiziţii 
publice. […]

(6) Autorităţile contractante, cel puţin pe durata 
contractului, păstrează copii ale tuturor contractelor 
încheiate care au o valoare egală sau mai mare decât:

(a) 1 000 000 EUR în cazul contractelor de achiziţii 
publice de produse sau de servicii;

(b) 10 000 000 EUR în cazul contractelor de achiziţii 
publice de lucrări.

Autorităţile contractante acordă acces la contractele 
menţionate;  cu toate acestea, accesul la anumite 
documente sau informaţii poate fi refuzat, în măsura și în 
condiţiile prevăzute de reglementările Uniunii sau de cele 
naţionale aplicabile în materie de acces la documente și 
protecţia datelor.”

Rezultă așadar că la nivelul legislației europene 
introducerea unui sistem de monitorizare a achizițiilor 
publice este prevăzută ca o necesitate, lăsând la dispoziția 
statelor membre decizia cu privire la forma pe care 
această monitorizare o poate îmbrăca. Ceea ce este 
important de reținut este faptul că există deja un prim 
demers de reglementare în această materie, fapt care 
răspunde provocărilor care derivă din aplicarea legii nu 
doar în spiritul său, ci mai ales în litera sa, respectiv oferă 
o ancoră legislativă pentru instituirea acestor mecanisme 
de monitorizare.
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Pactele de integritate – mecanism de 
monitorizare a achizițiilor publice şi repere  
din legislația națională

Concept general

În acest context, un instrument formulat și testat de 
Transparency International în diferite părți ale lumii se 
profilează ca o soluție pentru reducerea riscurilor în achiziții 
și îmbunătățirea modului de utilizare a fondurilor publice.

Pactele de integritate sunt un instrument elaborat de 
Transparency International în anii 19901, care presupun 
un acord între instituțiile publice în calitate de autorități 
contractante și operatori economici în calitate de ofertanți 
într-o procedură determinată, prin care părțile se angajează 
să nu participe în nici un fel la practici de corupție sau 
concurență neloială și să ia toate măsurile necesare pentru 
prevenirea unor astfel de situații. Elementul inovativ al 
acestui instrument îl reprezintă participarea la procedură 
a unui terț – martor social – în calitate de observator și care 
are ca obiectiv monitorizarea respectării cerințelor de bună 
administrare în procesul de achiziție.

Utilizările anterioare ale acestui instrument au 
demonstrat că se pot realiza economii între 10% și 
40% din valoarea achiziției2, economii care provin din 
eliminarea costurilor de corupție din prețul achiziției 
și care erau plătite de ofertanți unor reprezentanți ai 
autorității contractante pentru a obține contractul, fiind 
ulterior acoperite din marja de profit generată de prețul 

1 Basel Institute of Governance, Learning Review: Transparency 
International’s Integrity pacts for Public Procurement, Decembrie 2015.

2 http://www.transparency.org/whatwedo/tools/integrity_pacts .
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de achiziție, de cele mai multe ori mult mai mare decât 
prețul pieței.

Această eficacitate dovedită a instrumentului a 
determinat Comisia Europeană să contracteze un program 
pilot care se derulează în paralel în 11 state din Uniunea 
Europeană pentru 17 proceduri de achiziții co-finanțate 
din fonduri europene și care are drept scop identificarea 
modelului de implementare a acestui mecanism în spațiul 
european, în contextul diferitelor legislații naționale1.

Proiectul „Pactele de Integritate – Mecanisme de 
control civic pentru salvgardarea fondurilor UE” a fost 
construit pe două etape majore – prima reprezentând-o 
analiza bunelor practici existente la nivel internațional, iar 
a doua fiind testarea instrumentului la nivelul diferitelor 
state europene.

Rezultatele primei etape au pus în evidență, pe de o 
parte, faptul că pactele de integritate reprezintă nu un 
instrument standardizat, ci un mecanism care permite și 
totodată necesită contextualizare și adaptare atât la cadrul 
național în care se aplică, cât și la specificul procedurii de 
achiziție pe care o vizează.

Din acest motiv studiile inițiale au arătat că 
reglementarea mecanismului în legislația națională nu 
este o condiție necesară pentru aplicarea lui, în prezent 
existând relativ puține situații de această natură, raportat 
la numărul total de aplicări – peste 300. Două dintre state 
care au reglementat instrumentul sunt Mexic și Italia, 
Mexicul având de altfel și cea mai veche reglementare de 
acest tip, care datează din anul 20062.

1 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-
investment/integrity-pacts/#3 .

2 http://www.transparency.org/whatwedo/tools/resources_about_ 
integrity_pacts/3/ .
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Totuși includerea acestui mecanism în legislație a 
adus cu sine și o serie de neajunsuri legate de reducerea 
flexibilității în aplicarea sa, altfel unul dintre marile sale 
avantaje. Astfel, una dintre concluziile formulate la finalul 
primei etape a proiectului a fost aceea că nu există o 
necesitate imperativă de reglementare a pactelor de 
integritate în legislațiile naționale, ci că ele pot fi aplicate 
în contextul general al acquis-ului comunitar prin raportare 
la principiile care guvernează achizițiile publice.

Pactele de integritate presupun – așa cum arătam la 
începutul acestei secțiuni – un acord între autoritatea 
contractantă și ofertanți cu privire la buna conduită a 
părților pe parcursul derulării procedurii de achiziție, a cărui 
respectare este monitorizată de către un terț independent. 
Mecanismul pactului de integritate încorporează însă în 
cuprinsul său o multitudine de alte elemente.

Pactul de integritate are drept scop creșterea transparenței 
procedurii de achiziție și informarea corectă a cetățenilor 
beneficiari, utilizarea judicioasă a resurselor publice, creșterea 
încrederii cetățenilor în procedurile de achiziție derulate de 
autorități, și nu în ultimul rând salvgardarea îndeplinirii 
misiunii instituționale a acestora.

Pregătirea achiziției

Astfel, pactul poate fi aplicat încă din etapa de pregătire 
și planificare a achizițiilor publice – aceea în care este 
determinată nevoia realizării unei astfel de proceduri, 
sunt stabilite prioritățile instituționale, sunt realizate 
estimări și planificări bugetare și studii de fezabilitate. În 
această etapă, pactul presupune cu precădere participarea 
terțului independent ca observator, la acest moment 
neexistând încă ofertanți care să se angajeze într-un acord 
cu autoritatea contractantă.
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Pentru a asigura eficiența participării monitorului 
independent la derularea acestei etape de pregătire este 
necesară semnarea unui protocol între acesta și autoritatea 
contractantă, care să prevadă drepturile și angajamentele 
părților. Clauzele principale ale unui astfel de acord vizează 
din perspectiva autorității contractante angajamentul de 
a asigura un standard maximal de transparență, respectiv 
de a furniza public toate informațiile care sunt de interes 
public și de a asigura largi consultări publice în cadrul 
procesului. Din perspectiva monitorului, acordul trebuie 
să clarifice măsura în care acesta are acces la informații, 
de esența mecanismului fiind asigurarea unui acces sporit, 
fiind exceptate doar acele informații clasificate potrivit 
legii, sub protecția unei clauze de confidențialitate. Această 
clauză de confidențialitate trebuie să includă și elemente 
care să vizeze protejarea liberei concurențe, înțelegând prin 
aceasta că monitorul își asumă obligația de a nu divulga 
informații la care are acces către terțe părți, dar mai ales 
către potențiali ofertanți.

Monitorul trebuie însă să poată face publice rapoarte de 
progres și să semnaleze orice abateri de la principiul bunei 
administrări în achizițiile publice. Totodată monitorului 
trebuie să îi fie recunoscut dreptul de a formula recomandări 
sau puncte de vedere prin care să semnaleze eventualele 
neregularități autorității contractante, astfel încât aceasta 
să poată adopta măsuri de remediere în timp util, pe care 
să le comunice și monitorului. În măsura în care monitorul 
ia cunoștință de aspecte care reprezintă încălcări ale 
legii, el poate să semnaleze aceste încălcări autorităților 
competente, chiar dacă nu are calitate procesuală directă, 
ci eventual doar în temeiul art. 2 alin. (1) teza a doua din 
Legea nr. 554 din 2004 privind contenciosul administrativ, 
potrivit căreia „în sensul prezentei legi, sunt asimilate 
persoanei vătămate și organismele sociale care invocă 
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vătămarea unui interes public prin actul administrativ 
atacat”. Ilustrativ în acest sens este și textul directivei 
arătat mai sus.

Reiterăm idea că pactul de integritate este un mecanism 
esențialmente preventiv și că rolul monitorului în acest 
context este de a semnala eventuale neregularități în 
vederea remedierii.

Un moment important în etapa de pregătire este 
consultarea pieței, mecanism reglementat expres prin 
art. 139 din recent adoptata Lege nr. 98 din 2016 privind 
achizițiile publice. Deși la latitudinea autorității contractante, 
această procedură reprezintă un moment important atât 
pentru pregătirea etapei de atribuire a contractului, cât mai 
ales pentru o estimare cât mai realistă a costurilor pe care 
achiziția le presupune, permițând astfel reducerea numărului 
de situații în care contractul este atribuit pentru o valoare 
mai mare decât este costul de piață al respectivelor produse, 
servicii sau lucrări.

Rolul monitorului este în lumina art. 140 din Legea 
nr. 98 din 2016 de a veghea la o consultare cât mai largă 
și nepărtinitoare, dar și de a monitoriza modul în care 
recomandările primite în procedura de consultare a pieței 
se regăsesc ulterior în documentația de atribuire și dacă 
există premise pentru a considera că acestea pot avantaja 
unul dintre ofertanți.

În virtutea pactului de integritate, monitorul trebuie să 
poată formula un punct de vedere cu privire la documentația 
de atribuire și modul în care aceasta respectă standardele 
de integritate publică, precum și principiile concurenței 
loiale. Acest punct de vedere al monitorului nu se poate 
substitui avizelor sau punctelor de vedere ale autorităților 
cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, ci reprezintă doar 
un mecanism suplimentar prin care se urmărește asigurarea 
bunei administrări în achizițiile publice.
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Atribuirea contractului

În etapa de atribuire, pactul de integritate încorporează 
și elementele de acord de voință al părților cu privire la 
conduita acestora pe parcursul procedurii. Acordul semnat 
de autoritatea contractantă și ofertanți trebuie să cuprindă 
angajamentul expres al acestora de a se abține de la orice 
conduită care poate fi asimilată corupției sau concurenței 
neloiale, chiar dacă acestea nu ajung în sfera ilicitului 
penal, ci doar a unor abateri administrative. Totodată prin 
acord, ofertanții își exprimă consimțământul cu privire 
la participarea terțului independent la monitorizarea 
procedurii în calitate de observator. La acest moment 
identitatea terțului monitor este agreată între părți, astfel 
încât să se diminueze probabilitatea unor acuze reciproce 
de neîncredere la momentul semnalării unor eventuale 
neregularități.

Este de subliniat faptul că un punct important al acestui 
acord trebuie să îl constituie angajamentul ofertanților 
pentru o transparență sporită a procedurii, sens în care 
aceștia sunt chemați să se angajeze că vor utiliza în 
mod rezonabil și judicios dreptul de a indica informații 
confidențiale în cadrul ofertelor prevăzut de art. 57 din 
lege. În contrapondere, monitorul își asumă față de aceștia 
un nou angajament de confidențialitate. Subliniem faptul 
că participarea monitorului nu trebuie să fie de natură 
a permite acestuia să furnizeze informații privilegiate la 
care are acces unora dintre ofertanți în scopul afectării 
concurenței, o astfel de conduită fiind de natură a deturna 
mecanismul pactului de integritate de la adevăratul său 
scop și de a afecta grav credibilitatea acestuia.

Pactul de integritate poate încorpora în egală măsură 
obligația ofertanților de a elabora și adopta un cod de etică 
și conduită profesională, precum și un program instituțional 



134

PUBLIC PROPERTY. 
PERSPECTIVES AND DEVELOPMENTS WITHIN THE ADMINISTRATIVE SPACE

de prevenire a fraudei, corupție, spălării de bani. În lumina 
proiectului de Strategie Națională Anticorupție1 publicat 
pe site-ul Ministerului Justiției, existența unui astfel de 
program poate reprezenta chiar temei pentru acordarea 
unui sistem de bonificații în procesul de evaluare.

Pactul de integritate cuprinde totodată angajamentul 
ferm al autorității contractante şi al ofertanților de 
a nu participa la acțiuni sau activități care constituie 
motive de excludere de la procedură, dar și posibilitatea 
denunțării unilaterale a contractului de către autoritatea 
contractantă, dacă ulterior semnării acestuia ofertantul 
câștigător se va afla într-o situația care constituie motiv 
de excludere, potrivit art. 223 din Legea nr. 98 din 2016. 
În contextul inexistenței unui sistem unitar de liste ale 
ofertanților excluși de la proceduri pentru conduită 
necorespunzătoare în achiziții, alta decât cea constatată 
prin hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești, prin 
pactul de integritate trebuie să se adauge posibilitatea 
excluderii ofertantului de la proceduri ulterioare derulate 
de aceeași autoritate contractantă pentru încălcarea 
obligațiilor asumate prin pact. Această soluție juridică 
vine să soluționeze prin acordul de voință al părților o 
problematică intens dezbătută la nivelul experților în 
achiziții publice, în ciuda faptului că au existat mai multe 
încercări de reglementare, care nu au fost puse însă în 
aplicare. A se vedea în acest sens aplicarea art. 213 (1) 
lit. p) din OUG nr. 34 din 2006 privind achizițiile publice, 
abrogată prin Legea nr. 98 din 2016, coroborat cu art. 971  
din Hotărârea nr. 925 din 2006 pentru aprobarea normelor 

1 http://www.just.ro/proiectul-de-hotarare-a-guvernului-privind-
aprobarea-strategiei-nationale-anticoruptie-pe-perioada-2016-2020-
a-seturilor-de-indicatori-riscurilor-asociate-obiectivelor-si-masurilor-
din-str/ .
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de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziție publică.

Obligația echivalentă a autorității contractante este 
de a lua toate măsurile necesare pentru ca reprezentanții 
săi să nu se angajeze în acte de corupție sau fraudare, 
să nu încerce atragerea ofertanților în astfel de practici, 
precum şi de a lua toate măsurile necesare pentru 
evitarea conflictelor de interese, cu obligația remedierii de 
îndată a situațiilor în care astfel de situații apar. Această 
obligație contractuală adaugă la sistemele deja existente 
pentru prevenirea conflictelor de interese şi a corupției 
aplicabile anumitor categorii de personal din autorităților 
contractante, o obligație de diligență cu privire la toate 
categoriile de personal participante, respectiv inclusiv 
pentru personalul contractual sau experții tehnici 
contractați, alții decât funcționarii publici, ori decidenții 
având calitate de demnitari ori aleşi.

Tot în categoria sancțiunilor pentru nerespectarea 
pactului de integritate poate fi inclusă și pierderea 
garanției de participare, sau a garanției de bună execuție, 
în cazul ofertantului câștigător. Aceste sancțiuni trebuie 
însă stabilite gradual, în funcție de elementele care au 
constituit obiectul încălcării pactului.

Este recomandat ca pactul să prevadă expres posibi-
litatea soluționării diferendelor apărute din executarea 
sa pe calea arbitrajului, iar acolo unde este cazul chiar pe 
calea arbitrajului internațional – mecanism care permite 
accelerarea procesului de soluționare a diferendelor, și 
nu în ultimul rând crește încrederea părților în soluția 
formulată – sau instanțele naționale, în funcție de cadrul 
general definit de contract pentru soluționarea litigiilor.

Nu în ultimul rând pactul trebuie să facă referire la 
un mecanism de transmitere și preluare a sesizărilor 
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cu privire la eventuale nereguli în derularea procedurii. 
Acest mecanism poate avea forma unei avertizări de 
integritate în sensul Legii nr. 571 din 2004, sau a unui act 
civic de sesizare, mecanismul putând fi gestionat chiar de 
monitorul independent, care își va asuma rolul preluării 
acestor sesizări și transmiterii lor către autoritatea 
contractantă, monitorizând modul de soluționare. Acest 
mecanism agreat în cadrul pactului de integritate nu 
se substituie canalelor oficiale de sesizare, dar poate 
constitui un instrument important pentru încrederea 
părților participante la procedură și se poate constitui ca 
o sursă importantă de date care să permită identificarea și 
remedierea în timp util a eventualelor vulnerabilități sau 
nereguli.

Pactul prevede de asemenea posibilitatea participării 
monitorului ca observator la procesul de evaluare a 
ofertelor, etapă în care acesta poate participa împreună 
cu experți tehnici specializați la monitorizarea derulării 
acesteia. Un aspect important în acest demers îl reprezintă 
monitorizarea regularității comunicării cu ofertanții, 
respectiv asigurarea unui tratament egal în momentul 
solicitării de clarificări, ori al comunicării anumitor decizii. 
Aceasta este în fapt o continuare a monitorizării realizate 
cu privire la regularitatea comunicării cu ofertanții în 
perioada premergătoare ofertelor, în care ofertanții sunt 
cei care solicită clarificări.

Menționăm faptul că pactul de integritate trebuie 
să fie acoperitor pentru etapa atribuirii contractului de 
achiziție, cu obligativitatea menținerii angajamentelor 
asumate de către ofertantul declarat câștigător până la 
executarea integrală a contractului. Este de asemenea 
de esența pactului ca toți ofertanții participanți să adere 
la acesta, pentru a crea un climat de încredere reciprocă, 
de angajament comun și de spirit concurențial corect. 



137

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

Orice abatere de la această cerință este de natură a afecta 
credibilitatea mecanismului dar și de a pune sub semnul 
întrebării respectarea angajamentului de către ofertanți. 
Nu în ultimul rând, refuzul de a adera la pact constituie un 
element negativ care afectează imaginea ofertantului vizat, 
asupra acestuia planând în mod inevitabil dubiul în privința 
unei conduite corecte.

Executarea contractului

Odată atribuit contractul, pactul de integritate 
urmează a-și menține valabilitatea și aplicabilitatea în 
privința ofertantului câștigător. Există totuși o serie de 
elemente ale pactului care pot fi opozabile și celorlalți, 
cum ar fi menținerea unei conduite de concurență loială, 
posibilitatea acestora de a utiliza mecanismul de preluare 
a sesizărilor, sau interdicția aplicabilă ofertanților declarați 
necâștigători de a deveni subcontractori ai ofertantului 
câștigător.

În etapa executării contractului rolul monitorului este 
de a veghea la respectarea termenelor contractuale, la 
justețea motivelor de ajustare a termenelor și la modul 
în care sunt făcute eventuale modificări de contract ori 
de valoare a acestuia. Nu în ultimul rând, monitorul este 
îndreptățit ca prin intermediul unor experți tehnici care să 
acționeze în numele său să verifice corespondența între 
consemnările cuprinse în procesele verbale de recepție 
și situația de fapt. În această privință este de interes 
conformitatea produselor, serviciilor sau lucrărilor cu 
criteriile tehnice stabilite prin documentare.

De altfel, practica a demonstrat că această etapă a unei  
achiziții este cel mai puțin monitorizată și prin urmare 
cea mai susceptibilă să conducă la încălcări ale bunei 
administrări.
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Modificările recente de legislație şi adoptarea la 
nivelul Guvernului a Memorandumului cu titlul Creșterea 
transparenţei și standardizarea afișării informaţiilor de 
interes public, în luna martie 20161, precum şi noua 
Strategie Naţională Anticorupţie prevăd obligația publicării 
în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) a tuturor 
modificărilor la contractul de achiziție, atunci când acesta 
vizează termenele de execuție şi valoarea contractului. 
Acestea se adaugă unei obligații extinse care vizează 
publicarea pe site-ul autorității contractante a tuturor 
contractelor de achiziție. Aşa cum arătam mai sus, aceste 
modificări sunt de dată recentă şi nu sunt pe deplin 
acoperitoare. Astfel, pentru a asigura o transparență reală 
a execuției contractului este necesar ca prin pactul de 
integritate să se asigure şi publicarea proceselor verbale 
de recepție, precum şi a plăților efectuate în cadrul 
contractului2. Publicarea acestor date este de natură să 
clarifice acele situații în care executarea necorespunzătoare 
a contractului nu se află în culpa exclusivă a contractorului, 
ci ea este determinată de o conduită culpabilă a autorității 
contractante.

Din această perspectivă, rolul monitorului este de a 
verifica asigurarea unei publicități adecvate pentru aceste 
informații, astfel încât publicul să aibă acces la acestea, 
iar el să poată monitoriza progresul execuției contractului, 
iar pe de altă parte trebuie să verifice conținutul 
acestor informații şi să semnaleze situațiile care exced 
rezonabilității.

Tot în etapa de execuție rolul monitorului poate fi 
completat de implicarea activă a cetățenilor afectați direct 
– pozitiv sau negativ – de execuția contractului şi care pot 

1 http://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Memorandum_MCPDC.pdf .
2 https://www.transparency.org.ro/proiecte/proiecte_incheiate/2012/ 

proiect_10/AchizitiiPublice.pdf . 
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inspecta în mod direct respectarea de către contractor a 
condițiilor din documentația de atribuire.

Finalizarea execuției contractului face obiectul moni-
torizării din perspectiva atingerii obiectivelor propuse. 
Astfel, la acest moment monitorul trebuie să analizeze 
măsura în care ceea ce s-a executat este conform condi-
țiilor din documentația de atribuire şi a eventualelor 
modificări ulterioare, dacă acestea (modificările) au fost 
justificate de factori obiectivi, atât din perspectiva calității, 
cât şi a termenelor de execuție şi a costurilor implicate, dar 
mai ales dacă per total execuția contractului aduce valoare 
adăugată şi asigură sustenabilitatea investiției. Acest 
din urmă demers este menit să prevină situațiile în care 
execuția contractului este una pur formală, axată exclusiv 
pe evaluări cantitative, fără a avea în vedere şi elemente 
de impact, situație în care nu de puține ori contracte 
executate integral s-au dovedit a fi neviabile, iar fondurile 
irosite.

De altfel această dimensiune a monitorizării este una  
orizontală, care chiar dacă se materializează într-un 
raport final, trebuie să fie punctul central al demersului pe 
întreaga durată a acestuia, încă de la momentul pregătirii 
achiziției. Numai în acest condiții poate fi satisfăcută 
cerința asigurării bunei administrări în utilizarea resurselor 
publice şi deci în achizițiile publice. Această dimensiune 
este consistentă şi se regăseşte şi în actuala Strategie 
națională în domeniul achizițiilor publice1.

Concluzii

Mecanismul pactului de integritate se prefigurează 
astfel ca fiind un veritabil aliat în consolidarea asigurării 

1 Aprobată prin Hotărârea nr. 901 din 27 octombrie 2015. 
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bunei administrări în achizițiile publice. Totodată meca-
nismul răspunde mai multor documente oficiale de 
natura strategiilor, care prevăd măsuri pentru creşterea 
transparenței în achiziții publice, dar şi pentru reducerea 
riscurilor şi creşterea integrității acestora.

Analiza cadrului strategic şi normativ național recent 
adoptat pentru transpunerea normelor europene pune în 
lumină faptul că deşi în România la acest moment nu există 
o normă explicită pentru aplicarea pactului de integritate, 
coroborarea acestor documente creează un cadru juridic 
suficient pentru aplicarea acestui mecanism.

Aplicarea pactelor de integritate în proceduri de 
achiziții în care monitorizarea este realizată de organizații 
ale societății civile este convergentă cu principiul 
parteneriatului public – privat consacrat în Strategia 
Națională Anticorupție, inclusiv în proiectul noii strategii, 
precum şi cu obiectivul specific 3.6 – Creșterea integrităţii, 
reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în 
domeniul achizițiilor publice din acelaşi document.

Având în vedere dispozițiile Directivei europene care 
lasă la latitudinea statelor membre stabilirea modalității 
de monitorizare a achizițiilor, apreciem că prevederile 
art. 4 din H.G. nr. 395 din 20161, care stipulează că „prin 
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 
Publice (ANAP) se pot pune la dispoziţia autorităţilor 
contractante şi a furnizorilor de servicii auxiliare achiziţiei 
un set de instrumente ce se utilizează pentru planificarea 
portofoliului de achiziţii la nivelul autorităţii contractante, 
fundamentarea deciziei de realizare a procesului de achiziţie 
şi monitorizarea implementării contractului, precum şi 

1 Pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a preve-
derilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului-cadru din Legea nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice din 
02.06.2016.
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pentru prevenirea / diminuarea riscurilor în achiziţii 
publice” constituie temei suficient pentru reglementarea la 
nivel terțiar a modului de aplicare a pactului de integritate.

Această soluție pentru constituirea unui temei legislativ 
în baza căruia să poată fi aplicat în România mecanismul 
pactelor de integritate a reieşit de altfel şi din concluziile 
dezbaterilor purtate în cadrul mesei rotunde „Pactele 
de Integritate – mecanisme de control civic pentru 
salvgardarea fondurilor UE” organizată de către Transparency 
International România în data de 5 iulie 20161.

Apreciem că la acest moment aplicarea pactelor 
de integritate îşi găseşte fundament în legislația deja 
existentă, dar pentru a oferi mai multă claritate în privința 
acestui mecanism soluția propusă este de natură să 
răspundă atât aşteptărilor autorităților contractante 
şi operatorilor economici, cât şi nevoii de monitorizare 
independentă pentru creşterea încrederii publicului în 
procesul de achiziție publică.

1 https://www.transparency.org.ro/stiri/evenimente/2016/5iulie/
index.html . 
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1. Introducere

În prezent, deşi au trecut douăzeci şi şapte de ani de 
la evenimentele din decembrie 1989, în România încă se 
desfăşoară un complicat proces de reformulare a unor 
instituții juridice fundamentale, sau se încearcă umplerea 
vidului legislativ în anumite situații, ori reorganizarea 
normelor juridice în alte situații. Domeniul dreptului 
administrativ, un domeniu caracterizat de un dinamism 
accentuat datorită schimbării rapide a aspectului relațiilor 
sociale, este în continuare în atenția specialiştilor şi a 
legislativului, Codul administrativ şi Codul de procedură 
administrativă fiind încă doar o necesitate afirmată de 
juriştii români.

În ceea ce priveşte regimul juridic aplicabil proprietății 
publice în România, raportat la momentul 22 decembrie 
1989, se poate afirma că până la elaborarea şi adoptarea 
cadrului legal specific a fost necesară o perioadă lungă. 
Concret, au trecut aproximativ nouă ani până când 
specialiştii au elaborat primul proiect de act normativ 
având ca obiect proprietatea publică şi regimul ei juridic, iar 
Parlamentul României l-a adoptat, dar evoluția ulterioară 
a acestui act normativ a fost marcată tot de instabilitate. 
Afirmația este susținută de faptul că abia în Monitorul 
Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998 a fost publicată 
prima lege având ca obiect proprietatea publică şi regimul 
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ei juridic, Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998, denumită 
la adoptare „Lege privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia”, ulterior aceasta suferind modificări 
substanțiale.

Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 213 din 17 noiembrie 
1998 în literatura juridică au fost exprimate opinii în dorința 
de a se oferi legiuitorului fundamente pentru reglementare, 
fundamente formate din repere teoretice. Poate fi amintită 
ca exemplu opinia exprimată în doctrină, opinie conform 
căreia „amplele dispute ivite (...) în jurul conceptului de  
domenialitate publică au condus la concluzia că domeniul 
public este supus unui regim juridic special, care îl înde-
părtează nu numai de domeniul civil, alcătuit din bunuri 
ce aparțin particularilor, ci chiar şi de domeniul privat 
al statului şi unităților administrativ-teritoriale, supus 
normelor dreptului comun1”. De asemenea, în literatura 
de specialitate s-a evidențiat faptul că „Domeniul 
administrativ se compune numai din bunurile mobile 
şi imobile. El nu se confundă cu patrimoniul unităților 
administrative – teritoriale, noțiune mai largă în care, 
potrivit art. 79 din Legea administrației publice în vigoare2, 
sunt incluse atât bunurile mobile şi imobile aparținând 
domeniului public şi privat de interes local, cât şi drepturile 
şi obligațiile cu caracter patrimonial ale unităților 
administrativ-teritoriale”3. Un alt cercetător s-a preocupat 

1 Liviu Giurgiu, Domeniul public, Seria Repere Juridice, Editura 
tehnică, Bucureşti, 1997, p. 5.

2 La acea dată era în vigoare Legea nr. 69 din 1991 privind admi-
nistrația publică locală, republicată Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, modificată prin Legea nr. 50 din 
1997, articolul 79 având formularea: „Constituie patrimoniul unității 
administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile care aparțin 
domeniului public de interes local, domeniului privat al acesteia, precum 
drepturile şi obligațiile cu caracter patrimonial”.

3 Liviu Giurgiu, Domeniul public ..., op. cit., p. 11.
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de lămurirea distincției între noțiunile „bun de uz public” 
şi „bun de interes public”, afirmând că1 prin bunuri de „uz 
public” se înțeleg „acele bunuri care sunt destinate chiar 
prin natura lor a fi folosite de toți cei administrați şi la 
care au acces toate persoanele”, exemplu fiind piețele, 
parcurile publice, străzile, căile de comunicație, etc., iar 
bunuri de „interes public” sunt acelea care „au menirea 
de a fi folosite în cadrul unei activități şi care interesează 
toți membrii societății, deşi nu pot fi folosite de orice 
persoană”, exemplu fiind terenurile pe care sunt amplasate 
şcolile, bibliotecile, teatrele, muzeele.

Cadrul ştiințific generos oferit specialiştilor din 
întreaga lume de Institutul de Ştiințe Administrative „Paul 
Negulescu” a atras cercetătorii pentru a realiza schimburi 
de idei de-a lungul timpului, aceştia exprimându-şi 
preocuparea pentru elaborarea şi adoptarea Codului 
administrativ şi Codului de procedură administrativă. Din 
păcate, procesul de sistematizare a normelor de drept 
administrativ şi a normelor de procedură administrativă 
în coduri nu s-a finalizat. Cele două acte normative atât 
de utile pentru administrația publică, în particular, pentru 
cetățeni, în general, rămân încă un obiectiv de atins.

În literatura de specialitate în legătură cu adoptarea 
Codului administrativ şi a Codului de procedură 
administrativă, unii autori au subliniat că mai degrabă 
prioritară ar fi adoptarea Codului de procedură 
administrativă. Că aceasta ar fi ordinea firească pare să 
rezulte şi din ordinea adoptării actelor normative prin 
care au fost adoptate tezele prealabile ale celor două acte 
normative. Mai exact, la 22 octombrie 2008 era adoptată 
Hotărârea Guvernului României nr. 1360 din 2008 privind 
aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de 

1 D. C. Tudorache, Domeniul public și domeniul privat al statului în 
lumina Legii fondului funciar, în Dreptul nr. 5 din 1992, p. 19. 
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procedură administrativă1. În luna martie a acestui an a 
fost publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea 
Guvernului României nr. 196 din 23 martie 2016 pentru 
aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului 
administrativ. Totuşi, deşi din punct de vedere al practicii 
este imperios necesară adoptarea Codului de procedură 
administrativă, se pune întrebarea dacă poate exista 
sistematizarea normelor de drept procedural atâta timp 
cât normele de drept substanțial sunt răspândite într-un  
număr supărător de mare de acte normative. Într-o 
astfel de abordare, în opinia mea, este absolut necesară 
elaborarea paralelă a Codul administrativ şi a Codului de 
procedură administrativă, adoptarea lor urmând a se face 
în succesiune imediată.

Anexa cuprinzând Tezele prealabile ale proiectului 
Codului administrativ cuprinde precizări cu privire la 
faptul că printre domeniile care trebuie să facă obiectul 
de reglementare al acestui cod se află şi „exercitarea 
dreptului de proprietate publică şi privată a statului şi 
unităților administrativ-teritoriale2. Astfel, sunt evidențiate 
în cadrul punctului II B – „Disfuncționalități privind fondul 
reglementărilor” – subpunctul B5 aspecte referitoare la 
„Exercitarea dreptului de proprietate publică şi privată al 
statului şi al unităților administrativ-teritoriale”.

Pornind de la Tezele prealabile ale proiectului Codului 
administrativ am apreciat necesar a exprima câteva opinii 
cu privire la reglementarea regimului proprietății publice 
în România.

1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 
30 octombrie 2008.

2 Pct. I lit. e) din Anexa cuprinzând Tezele prealabile ale proiectului 
Codului administrativ.



146

PUBLIC PROPERTY. 
PERSPECTIVES AND DEVELOPMENTS WITHIN THE ADMINISTRATIVE SPACE

2. Aspecte teoretice

Practica socială demonstrează importanța vitală pentru 
orice comunitate a conceptelor drept de proprietate 
publică şi domeniu public. Exigențele existențiale ale 
oricărei colectivități subliniază şi ele această importanță. 
Acest fapt a fost evidențiat şi în literatura de specialitate. 
Astfel, aşa cum se afirmă în literatura de specialitate, 
având în vedere faptul că „administrația oricărui stat 
are misiunea de a transpune în practică valorile politice, 
convertite în legi ori în alte acte normative care privesc 
asigurarea intereselor generale ale colectivităților umane 
organizate juridic” şi „importanța şi dificultatea unei 
asemenea misiuni1, „pentru a-şi îndeplini prerogativele de 
asigurare a funcționării regulate şi continue a serviciilor 
publice, administrația publică are nevoie de o serie de 
bunuri mobile şi imobile, care fac parte din patrimoniul 
statului sau colectivităților locale, alcătuind domeniul 
administrativ”2.

În literatura de specialitate s-a subliniat şi faptul că, 
în funcție de regimul juridic căruia i se supun bunurile 
care compun domeniul administrativ, se impune a se 
face disctincția între domeniul public şi domeniul privat, 
evidențiindu-se că funcția comună a celor două tipuri de 
domenii este aceea „de a permite persoanelor publice să 
îşi îndeplinească misiunile lor administrative”3.

Este unanim acceptat faptul că termenul domeniu 
are origine latină. Astfel, în Dicționarul explicativ al 

1 Emil Bălan, Dreptul administrativ al bunurilor, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2007, Cuvânt-înainte.

2 Emil Bălan, Domeniul administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 
1998, p. 9; Emil Bălan, Dreptul administrativ al bunurilor, ... , op. cit., p. 9 .

3 Idem, p. 14; Idem, p. 7.
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limbii române1 se precizează că domeniu este un cuvânt 
provenind din cuvântul latinesc „dominium”. În ceea ce 
priveşte drumul parcurs spre definirea legală a conceptului 
se impune subliniată existența în timp a unui complex 
proces evolutiv al teoriilor domeniale2.

Cu privire la dobândirea de către termenul domeniu 
public a unui înțeles apropiat de cel actual în literatura 
de specialitate3 s-a afirmat că: „Accepțiunea actuală a 
termenului domeniu public s-a conturat în momentul 
punerii bazelor statului, când formele de proprietate 
primitivă pe care le cunoşteau ginta şi familia au fost 
eliminate, lăsând locul unui drept de proprietate colectivă a 
statului asupra sclavilor – servi publici – şi respectiv, asupra 
pământului cucerit (ager publicus)4. Acesta a fost modul de 
constituire a rex extra patrimonium, adică bunurile care nu 
puteau trece în proprietatea particularilor.”.

În ceea ce priveşte relația drept de proprietate publică – 
domeniu public, este de reținut faptul că a parcurs şi ea un 
drum sinuos. Astfel, s-a trecut de la concepția că dreptul de 
proprietate nu este un concept asociabil celui de domeniu 
public la „ideea de proprietate asupra domeniului public” 
prin intermediul jurisprudenței5.

Jurisprudența a contribuit şi contribuie în continuare 
la lămurirea anumitor aspecte confuze, confuzia fiind 

1 Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Dicţionarul  
Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 
1998, p. 315.

2 A se vedea Emil Bălan, Dreptul administrativ al bunurilor, ... , op. cit.,  
p. 4 – 7.

3 Iulian Nedelcu, Alina Livia Nicu, Drept administrativ, Editura Themis,  
Craiova, p. 373.

4 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, Editura 
Nemira, Bucureşti, 1996, p. 11.

5 Emil Bălan, Introducere în studiul domenialităţii, Editura All Beck, 
Bucureşti, 2004, p. 20.
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datorată şi existenței unei multitudini de acte normative 
care reglementează aspecte referitoare la domeniul 
administrativ şi la exercitarea dreptului de proprietate 
publică. Astfel, prin Sentința civilă nr. 217 din 11 mai 
2011 Curtea de Apel Timişoara s-a pronunțat în sensul că 
„Terenul aferent unei case naționalizate nu face parte prin 
natura sa, din domeniul public al unei unități administrativ 
teritoriale”1, soluția fiind în conformitate cu punctul de 
vedere exprimat de Înalta Curte de Casație şi Justiție – 
Secția de contencios administrativ și fiscal prin Deciziile 
nr. 3430 din 19.06.20092 și nr. 5281 din 24.11.20093. De 
asemenea „Înalta Curte de Casație şi Justiție a stabilit 
prin decizia 3550 din 26.09.2007 faptul că acțiunea 
prin care se solicită anularea unei poziții din anexa la 
o Hotărâre a Guvernului privind atestarea bunurilor 
aparținând domeniului public este o acțiune în contencios 
administrativ întemeiată pe vătămarea adusă dreptului 
de proprietate al reclamanților în conformitate cu art. 
1 din Legea nr. 554 din 2004 şi art. 23 din Legea nr. 213 
din 1998, şi din această perspectivă rezultă că reclamanții 
sunt îndreptățiți a ataca pe calea excepției de nelegalitate 
hotărârea de Guvern ce atestă domeniul public emisă cu 
încălcarea prevederilor Legii nr. 213 din 1998”4.

1 http://legeaz.net/spete-contencios/domeniu-public-teren-aferent- 
unei-217-11-2011, vizitat la 14 iulie 2016.

2 http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D. 
Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=49453, vizitat la 14 iulie 2016.

Se reține în motivare că «încă din luna martie 2009 s-a unificat 
practica în sensul că dispozițiile H.G. nr. 1016 din 2005 sunt nelegale 
dacă s-a atestat apartenența la domeniul public a terenurilor aferente 
construcțiilor cumpărate în temeiul Legii nr. 112 din 1995. »

3 http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D. 
Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=74702, vizitat la 14 iulie 2016.

4 http://lege5.ro/Gratuit/gi4tmmzvgi/domeniu-public-teren-aferent-unei- 
case-nationalizate-inaplicabilitatea-prevederilor-art-1-art-3-alin-4-si-
art-7-din-legea-nr-213-1998, vizitat la 14 iulie 2016.
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Jurisprudența a mai lămurit un aspect. Este vorba 
despre limitele privind aplicarea principiului oportunității 
atunci când o autoritate a administrației publice locale 
apreciază că se impune trecerea unui bun din domeniul 
public al unității administrativ-teritoriale a acesteia în 
domeniul privat al acesteia, în temeiul prevederilor art. 10  
alin. 2) din Legea nr. 213 din 1998. Astfel, Curtea de Apel 
Bucureşti – Secția a VIII-a Contencios Administrativ şi 
fiscal în Decizia civilă nr. 513 din 04.02.2013 a reținut că1 
raportat la faptul că: „Instanța de fond a reținut că, deşi, 
în baza art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213 din 1998, Consiliul 
Local avea competența de a dispune trecerea unui bun din 
domeniul public în domeniul privat al comunei, măsura 
trebuia justificată de către pârât, neputând fi abuzivă”, 
„aprecierea instanței de fond este întemeiată, întrucât  
art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213 din 2008 nu conferă o 
putere discreționară absolută Consiliul Local ... de a aprecia 
asupra necesității trecerii unui bun din domeniul public în 
domeniul privat al comunei. Dimpotrivă, pârâtul trebuia 
să justifice că măsura dispusă corespunde scopului pentru 
care legiuitorul i-a conferit această competență, şi anume 
realizarea interesului public local, astfel că pârâtul trebuia 
să justifice interesul public local care a impus trecerea 
terenului respectiv din domeniul public în domeniul privat 
al comunei.2”

Înalta Curte de Casație şi Justiție prin Decizia nr. 561  
din 7 februarie 2014 a reținut că „includerea unui 
imobil în inventarul centralizat al bunurilor aparținând 
domeniului public al statului nu constituie, în sine, un 
titlu de proprietate în favoarea statului, valabilitatea 
atestării domeniului public al statului fiind condiționată 

1 http://legeaz.net/spete-civil-2/domeniu-public-trecerea-unui-bun-513- 
2013, vizitat la 14 iulie 2016.

2 Ibidem.
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de existența, ca premisă, a unui mod legal de dobândire a 
proprietății publice”1.

În prezent multitudinea de acte normative care regle-
mentează aspecte referitoare la domeniul public ori privat 
al statului sau al unităților administrativ-teritoriale2, 
respectiv aspecte referitoare la exercitarea dreptului de 
proprietate publică, demonstrează că evoluția teoriilor 
domeniale nu s-a încheiat şi că, deopotrivă, legiutorul şi 
cercetătorii specializați în drept administrativ sau în ştiințe 
administrative trebuie să îşi unească eforturile pentru a 
clarifica şi corela conceptele la nivel normativ.

3. Cercetarea ştiințifică

Pentru a obține rezultate pertinente, după studiul 
lite raturii de specialitate s-a realizat studiul cadrului 
legal. Analizând legislația în vigoare referitoare la dreptul 
de proprietate publică şi cea referitoare la domeniul 
administrativ au rezultat următoarele constatări:

1. Dreptul de proprietate publică este reglementat prin 
art. 136 din Constituția României şi prin articolele 858 – 
875 din Noul Cod civil;

În ceea ce priveşte cadrul legal constituțional, art. 136 
din Constituție precizează că „Proprietatea este publică 
sau privată”3, cea publică fiind „garantată şi ocrotită prin 

1 http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5 
B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=86974, vizitat la 14 
iulie 2016.

2 Exempli gratia: Art. 136 alin. (1) – (5) din Constituție; Legea fondului 
funciar nr. 18 din 1991, republicată, cu modificările la zi; Legea apelor nr. 
107 din 1996; Legea nr. 407 din 2006 a vânătorii şi a protecției fondului 
cinegetic, Noul Cod silvic ( Legea nr. 46 din 2008), etc.

3 Art.136 alin.(1).
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lege”1 şi aparținând „statului sau unităților administrativ-
teritoriale”2, iar cea privată „este inviolabilă, în condițiile 
legii organice”3. Alinatele (3) şi (4) ale art. 136 din 
Constituție reglementează obiectul proprietății publice şi 
caracterele bunurilor care intră sub incidența dreptului de 
proprietate publică. Deci, se poate spune că nucleul în jurul 
căruia s-a dezvoltat cadrul juridic referitor la domeniul 
public este constituit în fapt din aliniatele (3) şi (4) ale  
art. 136 din Constituție4.

Definiția legală a dreptului de proprietate publică, 
urmare a modificării Legii nr. 213 din 1998, este cuprinsă 
în Codul civil. În art. 858 din acest cod se defineşte 
proprietatea publică, precizându-se că ea este „dreptul 
de proprietate ce aparține statului sau unei unități 
administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura 
lor sau prin declarația legii, sunt de uz ori de interes public, 
cu condiția să fie dobândite prin unul dintre modurile 
prevăzute de lege”. Se fac apoi precizări privind obiectul 
proprietății publice (art. 859), caracterele dreptului de 
proprietate publică (art. 861), limitele exercitării dreptului 
de proprietate publică (art. 862), cazurile de dobândire 
a dreptului de proprietate publică (art. 863), stingerea 
dreptului de proprietate publică (art. 864), apărarea 

1 Art.136 alin.(2).
2 Ibidem.
3 Art.136 alin. (5).
4 „(3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele 

cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea 
teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului 
continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac 
obiectul exclusiv al proprietății publice. 

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii 
organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor 
publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi 
date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică.”
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dreptului de proprietate publică (art. 865). În articolul 866  
din Noul Cod civil se precizează că: „Drepturile reale 
corespunzătoare proprietății publice sunt dreptul de 
administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosință cu  
titlu gratuit”; în articolele de 867 până la 875 făcându-se  
precizări cu privire la dreptul de administrare, dreptul de 
concesiune şi dreptul de folosință cu titlu gratuit.

2. Conceptul de domeniu public, a cărui conturare se 
realizează în articolul 136 din Constituție, este nominalizat 
explicit în articolul 860 din Noul Cod civil şi reglementat 
în detaliu în Legea nr. 213 din 1998 – Lege privind bunurile 
proprietate publică;

Articolul 860 din Noul Cod civil, intitulat «Domeniul 
public național, județean şi local» precizează că  
„(1) Bunurile proprietate publică fac parte din domeniul 
public național, județean sau, după caz, local. (2) 
Delimitarea dintre domeniul public național, județean şi 
local se face în condițiile legii. (3) Bunurile care formează 
obiectul exclusiv al proprietății publice a statului sau 
a unităților administrativ-teritoriale potrivit unei legi 
organice nu pot fi trecute din domeniul public al statului 
în domeniul public al unității administrativ-teritoriale 
sau invers decât ca urmare a modificării legii organice. 
În celelalte cazuri, trecerea unui bun din domeniul public 
al statului în domeniul public al unității administrativ-
teritoriale şi invers se face în condițiile legii ». Se observă 
că se face mereu trimitere la legea organică.

Legea organică – Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 
privind bunurile proprietate publică – este un act normativ 
care, datorită faptului că nu a fost republicată, deşi au fost 
abrogate multe dintre articolele sale, are un aspect care, în 
opinia noastră contravine prevederilor alin (4) al art. (7) din 
Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică 
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legislativă pentru elaborarea actelor normative, articol care 
explicit precizează că „textul legislativ trebuie să fie formulat 
clar, fluent şi inteligibil”. Astfel, actul normativ nu este 
fluent. Legea începe cu articolul 3, continuă cu articolul 4,  
apoi urmează articolul 6, articolul 8 şi articolul 10,  
care are doar aliniatele 2 şi 3, aliniatul 1 fiind abrogat, 
respectiv articolul 11 are numai aliniatul (5).

3. Reglementarea legală a domeniului public este 
realizată punctual şi în legi speciale.

Spre exemplu:

–  dispozițiile Legii fondului funciar nr. 18 din 1991 
conțin dispoziții referitoare la domeniul public, 
precizând categoriile de bunuri care aparțin 
domeniului public şi care sunt caracterele acestor 
bunuri1;

–  în art. 1 alin. (2) din Legea apelor nr. 107 din 19962 
se precizează că „Apele fac parte integrantă din 
patrimoniul public”, iar „Cunoașterea, protecția, 

1 Legea nr. 18 din 1991, republicată în 1998 şi modificată inclusiv prin 
Legea nr. 38 din 2015 pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18 
din 1991, art. 5: „(1) Aparțin domeniului public terenurile pe care sunt 
amplasate construcții de interes public, piețe, căi de comunicații, rețele 
stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi, terenurile cu destinație 
forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, 
fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, țărmurile Mării 
Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervații naturale şi parcuri 
naționale, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, 
monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărării sau pentru 
alte folosințe care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin 
natura lor, sunt de uz sau interes public. (2) Terenurile care fac parte 
din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. 
Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt 
dezafectate din domeniul public.”

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din  
8 octombrie 1996, modificată inclusiv prin Legea nr. 196 din 2015.
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punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor 
de apă sunt acțiuni de interes general.” ;

–  în art. 3 alin. (1) din Legea apelor nr. 107 din 1996 
se precizează că „aparțin domeniului public apele de 
suprafață cu albiile lor minore cu lungimi mai mari de 
5 km şi cu bazine hidrografice ce depăşesc suprafața 
de 10 km2, malurile şi cuvetele lacurilor, precum şi 
apele subterane, apele maritime interioare, faleza 
şi plaja mării, cu bogățiile lor naturale şi potențialul 
energetic valorificabil, marea teritorială şi fundul 
apelor maritime” ;

– în art. 2 din Legea nr. 407 din 2006 a vânătorii şi 
a protecției fondului cinegetic1 se precizează că 
„fauna de interes cinegetic este resursa naturală 
regenerabilă, bun public de interes național și 
internațional”;

–  în art. 3 alin. (1) din Legea nr. 46 din 20082 – Noul 
Cod silvic – se stipulează că „fondul forestier național 
este, după caz, proprietate publică sau privată, şi 
constituie bun de interes național”;

– în art. 5 alin. (1) din Legea nr. 182 din 2000 privind 
protejarea patrimoniului cultural național mobil3 
se prevede că „Bunurile culturale mobile pot fi 
proprietate publică sau privată a statului ori a 
unităților administrativ-teritoriale sau proprietate 
privată a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice 

1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din  
22 noiembrie 2006, modificată inclusiv prin Legea nr. 34 din 2016.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din  
27 martie 2008, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  
nr. 611 din 12 august 2015 şi modificată prin Legea nr. 227 din 2015 
privind Codul Fiscal.

3 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 
9 aprilie 2014.
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de drept privat. (2) Asupra bunurilor prevăzute la  
alin. (1) se pot constitui, potrivit formei de 
proprietate, în condițiile legii, un drept de 
administrare sau alte drepturi reale, după caz.”;

– în art. 4 alin. (1) din Legea nr. 422 din 18 iulie 
2001 privind protejarea monumentelor istorice1 
se stipulează că „Monumentele istorice aparțin fie 
domeniului public sau privat al statului, al județelor, 
oraşelor sau comunelor, fie sunt proprietate privată 
a persoanelor fizice sau juridice. (2) Monumentele 
istorice proprietate publică a statului sau a 
unităților administrativ-teritoriale sunt inalienabile, 
imprescriptibile şi insesizabile; aceste monumente 
istorice pot fi date în administrare instituțiilor 
publice, pot fi concesionate, date în folosință gratuită 
instituțiilor de utilitate publică sau închiriate, 
în condițiile legii, cu avizul Ministerului Culturii 
şi Cultelor sau, după caz, al serviciilor publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.”;

– în articolul 119 din Legea administrației publice locale 
nr. 215 din 20012 este reglementat faptul că unitățile 
administrativ-teritoriale au un patrimoniu, acesta 
fiind compus din bunuri mobile şi bunuri imobile care 
aparțin domeniului public al unităților administrativ-
teritoriale, sau domeniului privat al acesteia, precum 
şi din drepturile şi obligațiile cu caracter patrimonial;

–  în articolul 120 din Legea administrației publice 
locale nr. 215 din 2001 se precizează că în 
componența domeniului public de interes local ori 
de interes județean intră „bunurile care, potrivit legii 

1 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 
20 noiembrie 2006 şi modificată inclusiv prin Legea nr. 106 din 2016.

2 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 
20 februarie 2007 şi modificată inclusiv prin Legea nr. 265 din 2015.
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sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și 
nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public 
național”, cu precizarea caracterelor acestor bunuri;

–  în art. 121 din acelaşi act normativ se precizează că în 
domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale 
intră bunurile mobile şi imobile care, potrivit legii sau 
prin natura lor, nu sunt de uz sau de interes public, 
ori care sunt declarate prin lege ca fiind de uz sau 
de interes public național, aceste bunuri fiind supuse 
„dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se 
prevede altfel”.

Desigur, lista de exemple ar putea continua, dar 
apreciem că acelea expuse sunt suficiente pentru a contura 
concluzia demersului nostru.

4. Concluzii şi implicații

Din analiza doctrinei şi legislației studiate rezultă 
că în prezent dreptul de proprietate publică şi domeniul 
administrativ sunt reglementate defectuos.

Practic, nu se poate vorbi despre o sistematizare a 
normelor în acest domeniu, existența unei multitudini 
de acte normative în materie ducând la neclarități, la 
paralelisme, ceea ce contravine prevederilor art. 2 alin. (1)  
al Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative. Conform 
temeiului juridic menționat rolul tehnicii legislative 
şi, în consecință, rolul Legii nr. 24 din 2000, este acela 
de a asigura „sistematizarea, unificarea şi coordonarea 
legislației”.

În opinia noastră, modul actual de reglementare a 
dreptului de proprietate şi a domeniului administrativ 
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contravine şi prevederilor art. 14 şi 16 din Legea nr. 24 din 
2004, care prevăd, respectiv, că: „Reglementările de acelaşi 
nivel şi având acelaşi obiect se cuprind, de regulă, într-
un singur act normativ.1”; „În procesul de legiferare este 
interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe 
articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două 
sau mai multe acte normative. Pentru sublinierea unor 
conexiuni legislative se utilizează norma de trimitere. (2) În 
cazul existenței unor paralelisme acestea vor fi înlăturate 
fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în 
reglementări unice. (3) Se supun procesului de concentrare 
în reglementari unice şi reglementările din aceeaşi materie 
dispersate în legislația în vigoare2”.

Prin urmare, pentru ca juriştii şi cetățenii nejurişti să 
se simtă confortabil în relațiile sociale care au ca obiect 
dreptul de proprietate publică, respectiv utilizarea 
bunurilor care alcătuiesc domeniul administrativ, să 
înțeleagă fără dificultăți conținutul normelor juridice în 
materie, apreciem ca fiind necesară îmbunătățirea cadrului 
juridic prin următoarele demersuri:

–  reglementarea noțiunilor drept de proprietate 
publică, domeniu public în Codul administrativ;

–  reglementarea în Codul administrativ a caracterelor 
dreptului de proprietate publică, a limitelor exercitării 
dreptului de proprietate publică, a cazurilor de 
dobândire a dreptului de proprietate publică, a 
modurilor de stingere a dreptului de proprietate 
publică, a apărării dreptului de proprietate publică, a 
drepturilor reale corespunzătoare proprietății publice: 
„dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi 
dreptul de folosință cu titlu gratuit.”;

1 Art. 14, alin.(1), Legea nr. 24 din 2000.
2 Art.16, alin.(1), (2), (3), Legea nr. 24 din 2000.



158

PUBLIC PROPERTY. 
PERSPECTIVES AND DEVELOPMENTS WITHIN THE ADMINISTRATIVE SPACE

–  reglementarea în Codul administrativ a procedurilor 
de transfer al bunurilor din domeniul public în 
domeniul privat şi invers, respectiv a procedurilor de 
transfer al bunurilor din domeniul public al unităților 
administrativ-teritoriale în domeniul public al 
statului sau invers;

–  după adoptarea Codului administrativ, armonizarea 
tuturor actelor normative cu acesta pentru a evita 
paralelismele.
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From Property to Cultural Property Protection 
in International Law. An evolution assessment 

in times of War and Peace

PhD. Dragoș TROANȚĂ R. TURCULEANU

Introduction

From Antiquity up to the modern era, no matter the 
continents and territory, the destructions of war not 
only obliterated the life of millions and millions but also 
devastated our legacy, the most precious gifts that we have 
for the future and the generation to come – OUR CULTURAL 
HERITAGE AND CULTURE.

Starting with the 19th century and after the end 
of the Second World War we have witnessed the vast 
development of international law and the rise of 
international governance as a reaction of the entire world 
to the horrifying and incommensurable effects of the war.

In the mists of war, the international community 
enshrined the formal basis of a new area of law, a hybrid 
part of public international law that I will refer to as 
cultural property law.

The necessity of building a set of universally accepted 
norms that will protect and preserve our cultural heritage 
and properties was obvious for the entire world as the 
destructions of war were everywhere.

As Francois Bugnion noted1 on the occasion of the 50th 
anniversary of the Hague Convention from 1954:

1 Article: The origins and development of the legal protection 
of cultural property in the event of armed conflict, ICRC database, 
14.11.2014.
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“Indeed, the deliberate destruction of monuments, places 
of worship and works of art is a sign of degeneration into total 
war. It is sometimes the other face of genocide”.

Exposing the Second World War, the devastations 
suffered by Great Britain during the war was great, naming 
for example the loss of the entire city centre of Coventry 
or the 70.000 plus buildings completely demolished 
in London; the demolition of Warsaw in Poland which 
was wiped entirely to the ground by Nazi forces, the 
incineration of almost 300.000 buildings and homes in 
Tokyo, nuclear devastations in Hiroshima and Nagasaki, 
the destructions of Dresden and Leipzig or almost all the 
buildings in Julich in Germany by the Allies and countless 
other examples all over the world marked the darkest 
period in the entire world history.

The world heritage and patrimony not only suffered by 
the destruction of countless historical towns, monuments, 
places of worship and natural treasures, but also from 
the total loss or disappearance of irreplaceable artefacts 
and relics, works of art, unique manuscripts or millions of 
books. The art theft and looting during the war conducted 
firstly by the Axis powers and later by the Soviet Union or 
the Allies, reached an almost incredible scale. For example 
the theft of millions of art works by the Nazis all over 
Europe, the looting of about half of million art objects only 
from Poland by Nazi Germany and the Soviet Union after 
the 1939 invasion, the loss of the Amber Room by Russia 
or the Imperial Palace in Tokyo, the destruction of more 
than 900.000 volumes and manuscripts by the University 
of Louvain in Belgium, the disappearance of approximately 
10 million volumes in China during the Japanese invasion, 
or the “Russian Trophy Art ” with an estimated 2.5 million 
art objects loaded in trains for the Soviet Union.
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History and evolution of cultural property 
protection

But as we will see this terrible crime against humanity 
did not start with the Second World War, or as we can see 
even today it did not ended. For sure!

UNESCO states this clearly in the work dedicated 
for the celebration of the 50th anniversary of the 1954 
Convention:

“The taking of important movable cultural symbols of 
invaded and conquered states and peoples as trophies of 
war (or merely for their economic value), and the defacing 
or destruction of their monuments as marks of victory, 
have been important parts of the culture of the waging of 
war for millennia”1.

Cultural property protection can link its formal 
existence with the international emergence of the law of 
the war during the 19th century but we can trace its roots 
from the older times.

In this sense I would like to point to the Lieber Code, 
the first codification of the laws of the war from 1863, the 
Brussels Declaration from 1874 (International Declaration 
concerning the Laws and Customs of War) and last the 
Manual of the Laws and Customs of War, adopted in 1880 
at Oxford. The legal texts mentioned, even if the Brussels 
Agreement never entered into force and the Oxford 
Manual can be seen as the Institute of International Law 
contribution to the progress of juridical science, are of 
great importance forming with the Lieber Code the basis 
of the two Hague Conventions from 1899 and 1907, the 
first multilateral treaties regulating the conduct of war.

1 Patrick J. Boylan, Review of the Convention for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed Conflict, UNESCO, 1993, p. 23.
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Lieber code

The Lieber Code – Instructions for the Government of 
Armies of the United States in the field, prepared during the 
American Civil War by Francis Lieber and promulgated by 
President Lincoln on the 24th of April 1863, contains direct 
provisions on property in general during the conduct of 
war, but also detailed mentions on what can be identified 
as cultural property, both public or private or its protection 
and administration.

I would like to point that the Code has specific articles 
concerning cultural property, mainly in Section II: Public 
and private property of the enemy – Protection of persons, 
and especially of women, of religion, the arts and sciences 
– Punishment of crimes against the inhabitants of hostile 
countries.

The general rule concerning public property in the 
Lieber Code is that all public money, all movable property 
and all revenues of real property are appropriated, seized 
or sequestrated by the victorious army for its benefit or of 
its government (art. 31).

Article 34 introduces an exception to article 31, 
for the property belonging to churches, hospitals, 
and establishments of education and academies, or 
observatories and museums, property which can only be 
taxed or used for the public service and that I can identify 
as cultural property.

Articles 35 and 36 create a clear distinction between 
property in general and cultural property, introducing 
clear rules intended to protect and preserve it. I must 
point that the two articles refer only to moveable 
cultural property (including belongings of the entities 
mentioned in art. 34 or classical works of art, libraries, 
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scientific collections, or precious instruments mentioned 
expressly by art. 35) and not immovable cultural property. 
Cultural goods in general must be secured against all 
avoidable injury during sieges or bombardments even if 
contained in fortified places and if captured it cannot be 
appropriated, sold, destroyed or injured. The obligation 
of protection of cultural property from damage or 
destruction is intended for both parties in the conflict. 
Taking in consideration the safeguards introduced by the 
previous articles, the Code introduces for the first time 
criminal provisions for the destruction of cultural property  
(article 44: “… all destruction of property not commanded 
by the authorized officer, all robbery, all pillage or sacking, 
even after taking a place by main force … are prohibited 
under the penalty of death, or such other severe punishment 
as may seem adequate for the gravity of the offense”).

The Lieber Code extends the protection of cultural 
property in all cases and in all stages of the war irrespective 
of conditions or necessity. As C. Ehlert noted: …even 
though the Lieber Code was one of the first codifications of 
international humanitarian law that entailed a definition of 
the concept of military necessity, the Code did not include 
the waiver of military necessity for the protection of cultural 
property1.

The importance of the Code developed by Francis Lieber, 
a German emigrant that later became a distinguished 
professor at Columbia University and one of the founders 
of the law of the war, humanitarian or cultural law is 
impressive and its impact not only on juridical science can 
be acknowledged even today.

1 C. Ehlert, Prosecuting the Destruction of Cultural Property in International 
Criminal Law: with a case study on the Khmer Rouge’s destruction of Cambodia’s 
heritage, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2014, p. 19.
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In the words of the late Emeritus Professor of Stanford 
John Henry Merryman, maybe the world greatest scholar 
of art and cultural property:

The Lieber Code was widely admired as an enlightened 
and humane document. It was frequently copied and 
became the foundation of the modern international law of 
the war. The Lieber Code is the legal ancestor of the Hague 
Conventions from 1899 to and including Hague 1954 and of 
the war crimes following World War II1.

Brussels Declaration

An important step for the codification of the laws of 
the war in Europe is represented by the project of Emperor 
Alexander II of Russia, which concluded with the draft of 
an international agreement on the law and customs of war. 
The Brussels Declaration which was adopted on the 27th of 
July 1874 unfortunately was not accepted and ratified as 
a binding convention by all 15 parties present but was an 
important step on the European continent.

We can find direct mentions regarding the protection of 
cultural property but also the criminalization of offences 
related to cultural property in the Declaration starting with 
article 8: “The property of municipalities, that of institutions 
dedicated to religion, charity and education, the arts and 
sciences even when State property, shall be treated as 
private property.

All seizure or destruction of, or wilful damage to, 
institutions of this character, historic monuments, works 

1 John Henry Merryman, Thinking about the Elgin Marbles: Critical 
Essays on Cultural Property, Art and Law, Second Edition, Kluwer Law 
International, The Nederlands, 2009, p. 392.
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of art and science should be made the subject of legal 
proceedings by the competent authorities1”.

Article 8 first paragraph corroborated with article 382 
institutes the obligation to respect cultural property and 
a direct prohibition for the occupation army to confiscate 
cultural property, being it public or private. The institution 
of criminal procedures and penalties is mentioned in article 
8 paragraph 2, but also in article 39 by which pillage is 
formally forbidden (pillage is mentioned in art. 18 as well).

The protection for cultural property is extended during 
sieges and bombardments by article 17 which requires that 
the officer in command take all the measures “to spare, 
as far as possible, buildings dedicated to art, science, or 
charitable purposes” even to the extent that he will warn 
the authorities before the bombardment but also extends 
to the besieged that are obliged to indicate the presence of 
cultural properties by distinctive mark and to communicate 
to the enemy visible signs beforehand. The protection 
comes with the condition that the locations are not being 
used at the time for military purposes by the besieged.

The Oxford laws of war on land

The Oxford Manual, drafted by Gustave Moynier adopted 
on the 9th of September 1880 in Oxford was presented as 
the proposal of the Institute of International Law for the 
reform of national legislation in each State in the matters of 
war and from the start it mentioned that it is not a proposal 
for an international treaty. The Preamble starts with the 

1 Project of an International Declaration concerning the Laws and 
Customs of War. Brussels, 27 August 1874, art. 8.

2 “Family honour and rights, and the lives and property of persons, as 
well as their religious convictions and their practice, must be respected. 
Private property cannot be confiscated”.
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presumption that war is still to come but that civilized 
nations must reflect their improvements in customs and 
evolution in the method of conducting war and to try to 
restrain the destructive force of war for the future.

The Oxford Manual elaborates based on the Brussels 
declaration but also on other international documents as 
the Geneva Convention of 1864 and additional articles 
from 1868 or the St. Petersburg Declaration relating 
to explosive Projectiles from 1868. The Oxford Manual 
proposals and innovations were later acknowledged by 
the parties participating in the Hague Conventions of 1899 
that we will consider next.

Hague conventions

The Conferences held in Hague in 1899 and 1907 produced 
the first international binding treaties that includes rules on 
the protection of cultural heritage and property1.

The First Hague Conference from 1899 adopted 
the principles set forward by the Brussels Declaration 
and the Oxford Manual. As the Russian note from 
1899 expressed, the Conference is “seeking the most 
effective means of ensuring to all peoples the benefits 
of a real and lasting peace, and, above all, of limiting the 
progressive development of existing armaments”. During 
the conference three Conventions were adopted and the 

1 Convention II with Respect to the Laws and Customs of War and 
Land, signed 29 July 1989 and in force 4 September 1900; Convention 
III Convention for the adaptation to maritime warfare of the principles 
of the Geneva Convention of 22 August 1864, signed 29 July 1989 and 
in force 4 September 1900 Convention IV respecting the Laws and 
Customs of War and Land, 18 October 1907 and in force 26 January 
1910; Convention IX concerning Bombardment by Naval Forces in Time 
of War, 18 October 1907 and entered into force 26 January 1910.
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necessary provisions for convening a second conference 
were agreed.

The Second Hague Conference held from 15 June 
to 18 October 1907, marked the further international 
cooperation that we will see during the 20th century, 
consisted in the adoption of one common Declaration and 
thirteen international treaties, from which 12 were ratified 
by the participating states and entered into force and only 
one was not ratified.

Of great importance for the study is Convention 
IV respecting the Laws and Customs of War and Land, 
considered an integral part of the customary international 
law. As the Nüremberg International Military Tribunal 
stated in 1946 when several of the belligerents invoked 
the “general participation clause” and that the Convention 
do not apply except between contracting powers, and then 
only if all the belligerents are parties:

“In the opinion of the Tribunal it is not necessary to 
decide this question. The rules of land warfare expressed in 
the Convention undoubtedly represented an advance over 
existing international law at the time of their adoption. But the 
Convention expressly stated that it was an attempt «to revise 
the general laws and customs of war», which it thus recognised 
to be then existing, but by 1939 these rules laid down in the 
Convention were recognised by all civilised nations, and were 
regarded as being declaratory of the laws and customs of war 
which are referred to in Article 6 (b) of the Charter”1.

Even though the Convention confirms with a few 
modifications the text set in Convention II from 1899, its 
large acceptance by the international community is a huge 

1 Nüremberg International Military Tribunal, Judgement: the Law 
relating to War and Crimes Against Humanity, available at The Avalon 
Project Documents in Law, History and Diplomacy, Yale Law School. 
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step in the development of cultural property protection: 
“The Regulations annexed to the Fourth Hague Convention 
took the attempted protection of cultural monuments and 
institutions in times of land warfare further than any of the 
nineteenth century codes”1.

The first mention in the Regulations annexed to the 
Convention related to property, deals actually with private 
property/personal belongings of the prisoners of war, in 
Chapter II article 14. Personal property and belongings are 
protected, the requisition of personal belongings being 
restricted only to goods that can be used by the army as: 
arms, horses and military papers. Also article 14 contains 
direct obligations for the occupying State, which will act 
as a depositary for “…all objects of personal use, valuables, 
letters, etc., found on the field of battle or left by prisoners 
who have been released on parole, or exchanged, or who 
have escaped, or died …”.

Section II of the Regulations is dedicated to the conduct 
of hostilities, building on the previous texts relevant as for 
example the 1874 Brussels Declaration. Articles 25, 26, 27 
and 282 are almost identical, containing the obligations 

1 Patrick J. Boylan, Review of the Convention for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed Conflict, UNESCO, 1993, p. 26.

2 “Art. 25. The attack or bombardment, by whatever means, of towns, 
villages, dwellings, or buildings which are undefended is prohibited.

Art. 26. The officer in command of an attacking force must, before 
commencing abombardment, except in cases of assault, do all in his 
power to warn the authorities.

Art. 27. In sieges and bombardments all necessary steps must be taken 
to spare, as far as possible, buildings dedicated to religion, art, science, 
or charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places where 
the sick and wounded are collected, provided they are not being used at 
the time for military purposes.

It is the duty of the besieged to indicate the presence of such buildings 
or places by distinctive and visible signs, which shall be notified to the 
enemy beforehand.
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of the belligerents during sieges and bombardments. 
Article 27 introduces “historic monuments” on the list of 
objectives that must be protected.

Articles 46 and 471 are dedicated to the protection 
of private property which must be respected, cannot be 
confiscated or pillaged.

Requisitions in kind from municipalities and inhabitants 
as a general rule, should not be demanded but is only 
permitted for the need of the occupation army and in a 
reasonable proportion, as article 52 points. In regard to State 
property, article 53 allows the requisition, as for example all 
movable property that may be used is military operations.

The last article of the Regulations, article 56, contains 
the general protection for cultural property against seizure, 
destruction or wilful damage, as for example the property 
of institutions dedicated to religion, charity and education, 
the arts and sciences, even when State property, or historic 
monuments, works of art and science.

Building on the differences of opinions on the principles 
and rules of engagement of naval forces, the Second 
Hague Conference, lead to the IX Convention concerning 
Bombardment by Naval Forces in Time of War. Similar to the 
rules of bombardment in land warfare, article 5 introduces 
the protection of sacred edifices, buildings used for artistic, 
scientific, or charitable purposes and historic monuments.

Art. 28. The pillage of a town or place, even when taken by assault, 
is prohibited.”

1 “Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private 
property, as well as religious convictions and practice, must be respected.

Private property cannot be confiscated.
Art. 47. Pillage is formally forbidden.”
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From protection in times of war protection in 
times of peace

The Hague Conventions governed the protection of 
cultural property during the two world wars but is possible 
to identify in the interwar period important steps taken by 
the international community, by inter-states organizations 
or states trough bilateral agreements or self-imposed 
legislation in order to protect and preserve cultural 
heritage and property.

- 1923 – Draft Convention on Aerial Warfare – even 
if it was not adopted, introduced a new discussion 
concerning the necessary level of protection for cultural 
property from the grave destructions made from air 
attacks. The introduction of the special protection for 
monuments of greater historic importance (article 
26), marked a new direction for the level of protection 
for cultural heritage. As Ana Filipa Vrdoljak noted, “...
this later provision was the first detailed and specific 
legal regime for the protection of historic monuments 
during armed conflict”1.

- 1935 – Roerich Pact – The Treaty on the Protection 
of Artistic and Scientific Institutions and Historic 
Monuments adopted by the Pan-American Union 
has earned its name as Pax Cultura, being the first 
multi-lateral treaty to rule the protection of cultural 
heritage and property both in times of war but 
also peace. The mission of The Roerich Pact which 
is still enforce today is “to preserve in any time of 
danger all nationally and privately owned immovable 
monuments which form the cultural treasure of 

1 Orna Ben-Naftali (Ed.), International Humanitarian Law and 
International Human Rights Law – Pas de Deux, Oxford University Press, 
2011, p. 257.
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peoples”, as is states in the preamble. The first article 
introduces a new vision, considering both immovable 
sites as monuments, museums and scientific, artistic, 
educational and cultural institutions as “neutral” and 
on this basis respected and protected by belligerents 
in times of war as well of peace.

- 1938 – 1939 – The Draft Convention for the 
Protection of Historic Buildings and Works of Art 
in Time of War was prepared and submitted to the 
League of Nations by the International Museums 
Office in 1938, and Nederland volunteered and 
made impressive efforts during 1939 to convince 
the states to signed this into an international treaty. 
Unfortunately even if the international support 
grew, once with the invasion of Poland on the 1st of 
September 1939 by Germany and the outbreak of 
the Second World War the efforts ended. However 
we can see a limited outcome to the endeavour and 
I am referring here at the Declaration Concerning the 
Protection of Historic Buildings and Works of Art in 
Time of War prepared by the International Museums 
Office that was signed by five states: Belgium, 
Greece, Nederland, Spain and the United States.

What is important to mention about this 3 documents 
from an analytical point of view is that they are founded 
of the Hague Conventions from 1899 and 1907 but 
introduced a new vision and new principles and obligations 
for the states both in times of war but also during peace.

The most important aspect is that the protection of 
cultural property in respect to war it is not limited during 
the hostilities but it imposes obligations prior to the 
outbreak of war, governments having a duty to prepare 
the defence of historic buildings and works of art in time 
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of peace. The principles of protecting cultural monuments 
must be incorporated in the regulations and during the 
training of the military. The Draft Convention included 
the introduction of “zones of immunity” which are seen 
as the perimeter extending 500 meters around historic 
and artistic monuments, zones that must be indicated in 
time of peace, never used for any kind of military action 
or purpose and free for international inspection at any 
time (this was first introduced by the Draft Convention on 
aerial Warfare). The Draft Convention introduced a new 
level of protection for moveable artistic treasures trough 
the notion of refugees, seen as shelter places of moveable 
cultural property, that must be announced in time of 
peace, indicated with a special symbol (a light blue triangle 
inscribed in a white disk), not used for purpose of national 
defence and open during hostilities for international 
inspections.

After the War, Netherlands introduced a new proposal 
to UNESCO that lead to the adoption on 14 of May 1954 
of the first international treaty exclusively focused on 
the protection of cultural property in the event of armed 
conflict.

After more than 60 years from the moment when the 
representatives of the peoples of the world started the 
creation of a new global system meant to protect and 
preserve the patrimony of humanity, and after further 
negotiations, countless international conferences, 
conventions and protocols, we all can see that even if 
we went so far we are still far away. The destructions of 
cultural heritage in Kosovo, the lost of the Buddhas of 
Bamiyan in Afghanistan, the devastations in the world 
heritage site of Palmyra are just three examples of what 
has recently happened and what happens even today.
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It is clear that even if the present international legal 
framework offers a level of protection, the difficulties 
are also in enforcing them. The development of conflict 
all over the world, the hybrid and means of war evolution 
are urging the international community to develop new 
standards, that will assure a clear, coherent international 
legal framework and powerful institutions that are capable 
to offer solutions and real protection to cultural heritage 
and property in today’s world.
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Un foarte scurt comentariu privind Legea 
Republicii Moldova privind proprietatea 

publică a unităților administrativ-teritoriale1

Lect. univ. dr. Gheorghe GUȚU,
Universitatea de Stat din Moldova

Adoptată la Chișinău încă în 1999, Legea cu privire la 
proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale 
(în continuare Legea PP a UAT) continuă să fie tratată ca o 
chestiune marginală atât de către legiuitor, cât și de către 
administrație însăși. Din acest motiv, este lesne de înțeles 
că nici particularii – cei care intră în relații contractuale cu 
autoritățile publice locale și primesc dreptul de a utiliza 
bunuri ale acestora – nu demonstrează un apetit deosebit 
în a trata bunurile publice sau cele private cu respectul și 
responsabilitatea cuvenită.

Alături de Legea privind terenurile proprietate publică și 
delimitarea lor, Legea privind administrarea și deetatizarea 
proprietății publice, precum și alte câteva hotărâri de 
Guvern formează cadrul legislativ privind proprietatea 
publică în Republica Moldova. Desigur, menționăm aici și 
prevederile constituționale, în particular art. 9 și art. 127 
din Constituția Republicii Moldova.

Aspecte generale

Conform accepțiunii actuale, unitățile administrativ-
teritoriale sunt persoane juridice de drept public care au 
o dublă calitate: participanți ai raporturilor juridice de 

1 Legea Republicii Moldova nr. 523 din 16.07.1999, Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 124 – 125 din 11.11.1999.
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drept public și de drept privat. Însă, în vederea realizării 
atribuțiilor și pentru a participa la raporturile juridice 
amintite, unitățile administrativ-teritoriale trebuie să 
dis pună de un anumit patrimoniu. Conform legislației 
Republicii Moldova, în proprietatea unităților administrativ-
teritoriale pot fi următoarele categorii de bunuri: terenurile 
pe care sunt amplasate construcții de interes public local; 
clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi 
primăria, precum şi instituțiile publice de interes local –  
bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile; piețele publice, 
rețelele stradale, parcurile publice; monumentele de 
interes public local; terenurile ocupate de păduri, lacuri, 
zone de protecție şi zone sanitare de interes local; obiecte 
acvatice situate integral pe teritoriul unității administrativ-
teritoriale, conform Codului Apelor (art. 2 / 3); bunurile 
întreprinderilor şi instituțiilor locale bugetare cu caracter 
social-cultural, de învățământ, de ocrotire a sănătății şi de 
cultură (inclusiv informația tehnico-ştiințifică, tehnologică 
şi de altă natură).

Analizând conținutul material al domeniului – 
totalitatea bunurilor menționate mai sus şi care aparțin 
unităților administrativ-teritoriale – se constată că există 
deosebiri esențiale între diferite categorii de bunuri în ce 
priveşte natura şi modul lor de administrare, destinația, 
utilizarea şi modul de înstrăinare. În acest sens, unele 
bunuri servesc tuturor şi sunt de o importanță generală 
(de exemplu: râurile, piețele, drumurile, teatrele, porturile, 
templele, zidurile cetății)1, iar altele sunt bunuri pe 
care unitățile administrativ-teritoriale le posedă şi le 
administrează ca nişte particulari, producându-i venituri 
pe care le pot înstrăina după regulile dreptului comun şi 

1 D. Brezoianu, Drept administrativ, Universitatea Creștină Dimitrie 
Cantemir, București, 1992, p. 112.
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care, în principiu, nu se deosebesc cu nimic de bunurile 
proprietate privată1.

În baza acestei deosebiri de principiu, totalitatea 
bunurilor ce aparțin unităților administrativ-teritoriale 
(domeniul) se împarte în două mari categorii: domeniul 
public şi domeniul privat. Fundamentarea teoretică a 
noțiunii de domeniu, a deosebirii domeniului public de 
domeniul privat şi în general a teoriei domenialității 
a cunoscut o lungă evoluție şi se datorează într-o mare 
măsură, jurisprudenței şi doctrinei de specialitate din 
secolele XIX – XX2.

De asemenea, trebuie menționat că atât pentru legis-
lație, cât şi pentru doctrina juridică din Republica Moldova 
instituția domeniului public constituie o noțiune care până 
în prezent, cu anumite excepții, nu posedă o fundamentare 
teoretică şi reglementare normativă suficientă. Analiza 
situației actuale din domeniul reglementării raporturilor 
patrimoniale ale subiectelor de drept public permite a 
constata că discuțiile în jurul noțiunii de domeniu public 
sunt foarte utile și prezintă un interes nu numai teoretic, 
dar mai ales practic, pentru că domeniul public este supus 
unui regim juridic deosebit de cel aplicabil domeniului 
privat.

Se pune problema determinării sferei bunurilor care 
sunt obiect al dreptului de proprietate publică şi fac deci 

1 Puținele deosebiri care există în acest sens, țin de faptul că bunurile  
date aparțin unor subiecți speciali, deosebiți: statul și unitățile admi-
nistrativ-teritoriale, în V. Furdui, Patrimoniul unităţilor administrativ-
teritoriale în contextul descentralizării și consolidării autonomiei locale, 
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), Editura Arc, Chișinău, 
2014, p. 25 – 26.

2 E. Bălan, Drept administrativ al bunurilor, Bucureşti, Ed. C.H. Beck, 
2007, p. 11.



177

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

parte din domeniul public al statului sau al unităților 
administrativ-teritoriale.

Analizând reglementările în vigoare, constatăm că în 
primul rând, sunt obiecte ale dreptului de proprietate 
publică acele categorii de bunuri enumerate expres de 
Constituție or lege. Abordarea acestei probleme impune 
anumite precizări:

1. Primul act normativ de la care trebuie începută 
discuția, este legea fundamentală;

2. Restul actelor normative prin care se delimitează 
această sferă, sunt fie anterioare, fie ulterioare 
Constituției;

3. Actele normative anterioare Constituției vor fi 
analizate prin raportare la legea fundamentală, 
adică completare prin interpretare acolo unde actul 
normativ este imprecis sau confuz.

Legiuitorul constituant, din punct de vedere al deter-
minării sferei proprietății publice, prevede expres că un bun 
proprietate publică nu se poate afla decât fie în proprietatea 
statului, fie în cea a unităților administrativ-teritoriale.

Observăm deci criteriul implicit de distincție între 
bunurile care vor constitui sfera proprietății statului şi cele 
care se vor include în sfera proprietății publice a unităților 
administrativ-teritoriale, anume interesul bunului respectiv, 
adică interesul public.

Mai mult decât atât, nu regăsim delimitată sfera 
bunurilor ce constituie proprietatea publică a statului şi 
pe aceea a unităților administrativ-teritoriale. Acest lucru 
urma să fie reglementat prin lege organică, legea care a 
fost adoptată abia în anul 2007, şi anume Legea cu privire 
la terenurile proprietate publică şi delimitarea lor.
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În art. 127 alin. (4) Constituția R. M. regăsim folosite 
următoarele tehnici (prevederi):

1. Determinarea expresă a categoriei bunurilor respec-
tive: este vorba despre spațiul aerian, căile de comu-
nicație etc.

2. Precizarea genului, urmând să-i revină legiuitorului 
organic, misiunea de a determina specia – nu regăsim 
înşiruite căile terestre, aeriene, navale etc., or orice 
mijloc care primeşte destinația de cale de comunicație, 
se circumscrie sferei bunurilor domeniului public.

3. Folosirea „interesului public” drept criteriu deter-
minant pentru apartenența la domeniul public: 
„apele şi pădurile ce pot fi folosite în interes public”.

4. Norma de trimitere la o lege organică, prin intermediul 
căreia să se poată lărgi sfera bunurilor proprietății 
publice: „precum şi alte bunuri stabilite de lege”.

Observăm că art. 127 alin. (4) din Constituția R. M. 
vorbeşte doar de lege, fără a preciza despre ce fel de 
lege este vorba, caracterul organic al acesteia rezultând 
din coroborarea art. 127 alin. (4) cu art. 72 alin. (3) lit. i)  
din Constituția R. M., şi anume, prin lege organică se 
reglementează „...regimul juridic general al proprietăţii”.

Concluzionând, menționăm următoarele:

a. Textul constituțional nu epuizează sfera bunurilor 
proprietății publice, enumerarea având caracter 
exemplificativ şi nu limitativ;

b. Criteriul generic a fost preferat de legiuitor, deoarece 
el îngăduie pentru viitor posibilitatea cuprinderii a 
cât mai multe bunuri, care pot fi considerate ca 
„specii” şi care lărgesc sfera acestor bunuri.
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Analiza prevederilor Constituționale (1994), ale Legii cu 
privire la proprietatea publică a unităților administrativ-
teritoriale (1999) și mai ales a Codului Civil (2002), precum 
și a Legii privind administrația publică locală (2006) ne 
permit să constatăm că le este recunoscut dreptul de 
proprietate asupra unui ansamblu de bunuri colectivităților 
locale, ca și oricăror alte persoane juridice. Toate bunurile 
care aparțin colectivității locale formează domeniul 
acesteia și se numesc bunuri domeniale. Aceste bunuri 
sunt neomogene și se deosebesc între ele după natura, 
importanța și interesul pe care îl reprezintă, precum și după 
regimul juridic diferit aplicabil acestora.

Unele bunuri proprietate a colectivității locale prezintă 
o importanță deosebită, fiind de interes public general, 
fiindu-le aplicabil regimul juridic de drept public, astfel 
acestea fiind inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Alte bunuri proprietate a colectivității locale nu prezintă 
un interes public general și astfel nu se deosebesc de 
bunurile proprietate a persoanelor fizice și juridice, acestor 
bunuri fiindu-le aplicabil un regim juridic de drept comun, 
ele fiind alienabile, prescriptibile și sesizabile.

Pornind de la aceste deosebiri principale, existente între 
diferite categorii de bunuri ale colectivității locale, bunurile 
domeniale se împart în două categorii: domeniul public și 
domeniul privat al colectivității locale.

Domeniul public local

Domeniul public local, conform art. 75 al Legii 
nr. 436-XVI/20061, reprezintă o totalitate de bunuri 

1 Legea R. M. privind administrația publică locală, Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 32 – 35 din 09.03.2007.
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determinate de lege sau în modul stabilit de lege, precum 
și bunurile care, datorită naturii și destinației sale, sunt 
de uz sau de interes public local și care, conform legii, 
nu aparțin domeniului public al statului. Interesul public 
implică afectarea bunului la un serviciu public sau la orice 
activitate care satisface necesitățile colectivității, fără 
a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea 
bunului conform destinației.

Pentru a face o distincție clară între bunurile domeniului 
public și cele ale domeniului privat ale colectivității locale, 
precum și pentru a evita orice confuzii privind regimurile 
juridice care urmează a fi aplicate, în teoria și practica 
juridică s-a propus utilizarea noțiunilor de proprietate 
publică și respectiv proprietate privată a colectivității locale1.

Trebuie de subliniat următoarea situație: calitatea 
de subiecte ale dreptului de proprietate publică le este 
recunoscută colectivităților locale nu în cadrul proprietății 
de stat ci alături de stat, care de asemenea este titular 
al dreptului de proprietate publică. Aceasta însemnând 
că autoritățile locale, ca reprezentante ale unităților 
administrativ-teritoriale, posedă, folosesc și dispun de 
proprietatea colectivității în mod independent și conform 
legislației în vigoare, fără ca alte subiecte de drept să atenteze 
la competența și proprietățile colectivităților locale.

Din interpretarea prevederilor legale menționate mai sus,  
rezultă că în proprietatea publică a colectivității locale 
sunt incluse următoarele categorii de bunuri: terenurile pe  
care sunt amplasate construcții de interes public local,  
porțiunile de subsol, drumurile, străzile, piețele, obiec-
tivele acvatice separate, parcurile publice, clădirile, 

1 I. R. Urs, S. Angheni, Drept civil: Drepturile reale. Teoria generala a 
obligatiilor civile, ed. Oscar Print, București, 1997, p. 44 – 45.
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monumentele, muzeele, pădurile, zonele de protecție și 
zonele sanitare, bunurile întreprinderilor și instituțiilor 
locale bugetare cu caracter social-cultural: de învățământ, 
de ocrotire a sănătății și de cultură, bunurile întreprinderilor 
locale cu formă de proprietate publică, precum și cota 
stabilită din capitalul statutar al întreprinderilor cu formă 
de proprietate mixtă și comună, aparținând subiecților 
activității de întreprinzător din sfera industriei, agriculturii, 
construcțiilor, transporturilor, achizițiilor, comerțului, 
deservirii comunale și sociale și din alte domenii, bunurile 
autorităților publice locale și ale administrațiilor unităților 
administrativ-teritoriale, terenurile destinate satisfacerii 
necesităților unității administrativ-teritoriale, mijloacele 
bugetelor unităților administrativ-teritoriale, valorile 
mobiliare, fondul locativ, obiectele din infrastructura 
tehnică și alte obiecte care se află pe teritoriul respectiv, 
bunurile necesare pentru dezvoltarea economică și socială 
a unității administrativ-teritoriale și pentru realizarea 
de către autoritățile administrației publice locale a 
sarcinilor ce le revin în conformitate cu legislația privind 
administrația publică locală.

Observăm așadar că sfera proprietății publice a colecti-
vităților locale o formează atât bunurile mobile cât și bu-
nurile imobile, care vin să satisfacă interesele populației din 
cadrul unei sau alte colectivități locale. Prin urmare, concep-
tul proprietății publice a colectivității locale este reflectat în 
legislație oferind o posibilitate reală titularului acestuia de 
a edifica raporturi patrimoniale clare și eficiente în legătură 
cu gestionarea și dispunerea de resurse materiale locale, în 
conformitate cu principiile autonomiei locale.

Ceea ce pare a fi incert însă, este lipsa unei delimitări 
clare a proprietății colectivității locale și a competențelor 
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autorităților publice locale în privința gestiunii bunurilor 
proprietate publică a colectivității locale. De asemenea, 
această incertitudine permite autorităților centrale să 
adopte acte abuzive, prin care colectivitățile locale sunt 
lipsite de proprietăți și surse importante de venit la 
bugetul local, ceea ce afectează în mod direct autonomia 
patrimonială a autorităților locale.

Constituirea domeniului public local

Republica Moldova face parte din grupul statelor 
care recunosc dualismul dreptului de proprietate al 
colectivităților locale: proprietatea publică locală și 
proprietatea privată locală.

Totuși, actualmente se poate constata că formarea 
(constituirea) patrimoniului separat și distinct al unităților 
administrativ-teritoriale, mecanismul și modalitățile 
juridice de înzestrare a autorităților publice locale cu 
resurse patrimoniale necesare realizării sarcinilor și 
atribuțiilor lor, în contextul consolidării autonomiei locale, 
reprezintă una din cele mai complexe și mai controversate 
probleme teoretico-practice din Republica Moldova1.

Pe de o parte, autoritățile publice centrale recunosc 
formal necesitatea asigurării colectivităților locale cu resurse 
patrimoniale și financiare proporționale competențelor lor 
(recunoașterea legală a unităților administrativ-teritoriale 
în calitate de persoane juridice care dispun de un patrimoniu 
distinct), în acest sens fiind chiar transferate anumite 

1 V. Furdui, Probleme și conflicte juridice actuale din domeniul 
administraţiei publice locale, Editura TISH, Chișinău, 2004, p. 4 – 36; V. 
Furdui, Statutul actual al proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale 
(aspecte teoretice și practice), Editura TISH, Chișinău, 2003, p. 31 – 36.



183

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

categorii de complexe patrimoniale în proprietatea unităților 
administrativ-teritoriale1.

Pe de altă parte, modalitățile și formele aplicate în 
cadrul acestui proces, caracterul contradictoriu și depășit 
al cadrului legal ce reglementează raporturile patrimoniale 
ale autorităților publice locale ridică mari probleme, 
fiind constatate mai multe abuzuri și desconsiderări ale 
drepturilor și intereselor autorităților publice locale din 
partea autorităților administrației publice centrale.

Politicile statului în domeniul proprietăţii colecti-
vităţilor locale, se caracterizează în special prin amestecuri 
în competența autorităților locale, transmiteri abuzive și 
forțate de bunuri și datorii către autoritățile locale: expro-
prieri și lipsiri ale colectivităților locale de bunuri proprie-
tate ale acestora; delegarea de competențe fără acoperire 
financiară; adoptarea deciziilor ce vizează patrimoniul local 
fără a consulta autoritățile locale; limitarea accesului la 
justiție în vederea apărării drepturilor și intereselor patri-
moniale; atentarea la autonomia administrativă etc.

Cauzele principale ale acestei situații sunt desconsi-
derarea realizărilor teoretice în domeniu, lipsa unei viziuni 
clare asupra competențelor autorităților publice locale 
în contextul autonomiei locale, precum și inconsecvența 
în procesul de corelare și adaptare a cadrului legal la 

1 HG nr. 439 din 10.05.2000 cu privire la transmiterea 
întreprinderilor locativ-comunale în proprietatea publică a unităților 
administrativ-teritoriale, Monitorul Oficial al R.M. nr. 54 – 56/514 
din 12.05.2000; HG nr. 660 din 2000 cu privire la transmiterea 
patrimoniului public al statului în proprietatea publică a UTA Găgăuzia, 
Monitorul Oficial al R.M. nr. 84 –87/745 din 21.07.2000; HG nr. 438 
din 10.05.2000 cu privire la reorganizarea Asociației republicane de 
Producție Termocomenergo, Monitorul Oficial al R.M. nr. 54 – 56/513 
din 12.05.2000.
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standardele europene în domeniul reglementării raporturilor 
patrimoniale ale unităților administrativ-teritoriale.

În cele ce urmează, vom încerca o clasificare a 
problemei și o sistematizare a modalităților de dobândire 
a proprietății publice, pornind de la principiul existent 
în dreptul francez, potrivit căruia intrarea unui bun în 
domeniul public nu se decretează, ci se constată. Afirmația 
este valabilă îndeosebi pentru domeniul public natural, 
însă și pentru cea mai mare parte a bunurilor din domeniul 
artificial1.

Astfel, conform art. 2 al Legii nr. 523 din 1999, dreptul 
de proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale 
poate fi dobândit:

– pe cale naturală;
– prin achiziții publice, realizate în condițiile legii;
– prin transmitere în proprietatea publică a unității 

admi nistrativ-teritoriale a proprietății publice a 
statului, sau prin transmiterea proprietății publice 
a unității administrativ-teritoriale în proprietatea 
publică a alteia;

– prin expropriere pentru cauză de utilitate publică 
locală;

– în baza hotărârii instanței de judecată;
– prin donații sau legate, acceptate de consiliul unității 

administrativ-teritoriale;
– prin obținerea de venituri și bunuri în condițiile legii;
– în urma renunțării la dreptul de proprietate asupra 

bunurilor imobile în modul stabilit de legislația în 
vigoare;

1 O. Podaru, Drept administrativ, vol. II, Drept administrativ al 
bunurilor, Bucureşti, Ed. Hamangiu, 2011, p. 35.
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– prin intermediul realizării parteneriatului public-
privat.

Observăm așadar, că spre deosebire de legislațiile altor 
state (a Franței și a României, spre exemplu), legislația 
Republicii Moldova enumeră exhaustiv modalitățile de 
dobândire a dreptului de proprietate publică a colectivității 
locale. Pe de o parte, acest lucru prezintă atât un aspect 
pozitiv, în sensul că administratorilor acesteia – adică 
consiliilor locale or după caz celor raionale – le este 
mai lesne să-și îndeplinească corespunzător atribuțiile 
în ceea ce privește includerea unor bunuri în domeniul 
public local și gestiunea eficientă a acestora, iar pe de 
altă parte, enumerarea exhaustivă prezintă și un aspect 
negativ, pentru că societatea se află într-o permanentă 
schimbare, ceea ce ar putea da naștere la alte modalități de 
dobândire a dreptului de proprietate publică, astfel încât, 
incluzându-se și modalitatea în alte cazuri prevăzute de 
lege, nu ar fi necesară o modificare a acesteia, când survine 
evenimentul.

O problemă importantă apărută în legătură cu 
transmiterea proprietății publice, ca modalitate de 
constituire a acesteia, o constituie situația transmiterii 
bunurilor proprietate publică a statului în proprietatea 
unităților administrativ-teritoriale, situație care în multe 
cazuri nu reprezintă o împroprietărire cu adevărat, ci mai 
mult reprezintă o debarasare de enorme datorii, care 
aparțin statului, ele fiind transmise unităților administrativ-
teritoriale. Și toate acestea se întâmplă prin utilizarea de 
către organele centrale a diferitor presiuni administrative 
și fără a le oferi autorităților locale soluții reale de stingere 
sau de eșalonare a acestor datorii.
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Dobândirea proprietății publice prin hotărârea instanței 
de judecată reprezintă o modalitate folosită în cazul unor 
litigii între autoritățile locale și alte persoane fizice și 
juridice privind determinarea proprietarului. De asemenea, 
este necesară o hotărâre de instanță judecatorească pentru 
a obține dreptul de proprietate asupra bunurilor, care se 
găsesc pe teritoriul localității, dar proprietarul cărora nu 
este cunoscut – adică situația bunurilor fără stăpân. În 
plus față de aceste modalități expuse anterior, unitățile 
administrativ-teritoriale mai dobândesc dreptul de 
proprietate prin hotărârea instanței de judecată în contul 
datoriilor de impozite și altor datorii.

Regimul juridic al bunurilor domeniului public local

Bunurile care compun proprietatea publică sunt 
afectate satisfacerii intereselor publice. De aceea, ele  
trebuie protejate împotriva tuturor atingerilor și 
degradărilor care ar putea compromite afectarea acestora, 
protecție ce acoperă diverse aspecte.

O primă chestiune privește riscurile de degradare mate-
rială care s-ar putea ivi din însăși neglijența adminis trației: 
de aceea, aceasta este constrânsă la obligația de întreținere 
a domeniului, pentru că acesta trebuie menținut în starea 
de a-și atinge scopul căruia i-a fost afectat. Această 
obligație protejează domeniul public de administrația 
însăși, precum și de eventualele sale neglijențe; altfel spus, 
ea incumbă colectivităților publice, titulare ale domeniului 
public. Alte riscuri pot proveni din partea particularilor, 
cum ar fi cel de dezmembrare juridică, împotriva căruia 
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domeniul este asigurat de principiul inalienabilității și al 
imprescriptibilității1.

Regimul juridic al proprietății publice al colectivităților 
locale reieșind din prevederile legislației Republicii Moldova 
este unul preponderent de drept public, caracterizat de 
trăsături specifice, menite să asigure respectarea afectațiunii 
bunurilor care-i formează obiectul, adică este caracterizat de 
inalienabilitate, imprescriptibilitate și insesizabilitate.

Inalienabilitatea proprietății publice are în primul rând 
semnificația interdicției de înstrăinare prin acte juridice 
de drept privat a bunurilor care o compun, care sunt 
astfel scoase din circuitul civil general. În egală măsură, 
inalienabilitatea are drept consecință și imposibilitatea 
dobândirii bunurilor care fac obiectul proprietății publice, 
de către terți, prin orice mod de dobândire a dreptului de 
proprietate reglementat de lege2. Regula inalienabilității 
este fundamentată pe scopul promovării interesului 
general și este subordonată afectării uzului public a 
bunurilor care aparțin domeniului public3.

Încetarea dreptului de proprietate publică a 
colectivităților locale

Conform art. 12 al Legii Republicii Moldova nr. 523 
din 1999, dreptul de proprietate publică a unităților 
administrativ-teritoriale încetează în cazul în care patri-
moniul acestor unități a fost distrus, privatizat sau a fost 

1 E. Bălan, Dreptul administrativ ... , op. cit., 2007, p. 30.
2 E. Chelaru, Administrarea domeniului public şi a domeniului privat, 

(ediția a 2), Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 59.
3 L. Giurgiu, Domeniul public, Seria Repere Juridice, Bucureşti, Ed. Tehnică,  

1997, p. 70.
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transmis în proprietatea publică a statului, la propunerea 
Guvernului, prin hotărâre a consiliului local.

Distrugerea bunului domenial – ca modalitate de 
încetare a dreptului de proprietate publică reglementată 
de legislația Republicii Moldova – reprezintă o varietate 
a temeiului prevăzut de legislația României sub sintagma 
„pieirea materială a bunului domenial”, adică, pieirea unui 
bun poate avea loc prin mai multe modalități, distrugerea 
fiind doar una dintre acestea.

Cât privește privatizarea, precizăm că aceasta reprezintă 
un fenomen juridic complex prin care un bun proprietate 
a colectivității locale trece din proprietatea acestora în 
proprietatea privată a unei persoane fizice ori juridice, altfel 
spus, privatizarea reprezintă o modalitate de înstrăinare 
a proprietății private, iar nu a proprietății publice. Din 
acest considerent, nu suntem adepții acestui mod de 
încetare a dreptului de proprietate publică; or cunoaștem 
că proprietatea publică este inalienabilă, adică nu poate fi 
înstrăinată.

În legătură cu cel de-al treilea temei de încetare a 
proprietății publice, considerăm că transmiterea unui bun 
proprietate publică a colectivității locale în proprietatea 
publică a statului nu reprezintă o modalitate de încetare 
a proprietății publice, ci doar o schimbare a titularilor 
acesteia, iar aceasta nu presupune nici pe departe pierderea 
utilității publice și nici dezafectarea or declasarea acestuia.

Am văzut că principalul efect al regimului domenial 
este inalienabilitatea bunurilor care fac parte din acesta.  
Or, aşa cum este prevăzut şi în legislație, bunurile 
proprietate publică sunt, potrivit legii sau prin natura 
lor, de uz sau de interes public, ceea ce fundamentează 
şi caracterul lor inalienabil. Acest lucru însă, nu conduce 
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la ideea absenței oricărei circulații (mişcări) a bunurilor 
domeniale respective1.

Astfel cum este prevăzut şi în Constituția Republicii 
Moldova, unitățile administrativ-teritoriale sunt, alături de 
stat, unicii titulari de proprietate publică. Aceasta înseamnă 
că proprietatea publică, dacă poate fi transmisă, va circula 
numai între aceştia. Însă, aşa după cum este reglementat şi 
în legislație, circuitul administrativ nu se restrânge doar la 
atât, or cadrul legal actual reglementează mai multe forme 
de exercitare a drepturilor patrimoniale ale unităților 
administrativ-teritoriale. În acest sens, menționăm 
prevederile art. 14 alin. (2) lit.c) din Legea privind 
administrația publică locală conform cărora consiliul local 
decide darea în administrare, concesiunea, darea în arendă 
ori în locaţiune a bunurilor domeniului public.

În pofida faptului că Legea privind proprietatea publică 
a unităților administrativ-teritoriale prevede delimitarea 
domeniului public de cel privat, domeniul statului de cel al 
colectivităților locale, astfel de delimitare până în prezent 
nu s-a efectuat conform tuturor regulilor. Actualitatea 
efectuării unei astfel de delimitări rezultă și din prevederile 
Codului Civil al Republicii Moldova2, și ale Legii privind 
administrația publică locală, deoarece, fără o delimitare 
a bunurilor domeniului public de bunurile domeniului 
privat, se păstrează incertitudinea privind regimul juridic al 
diferitor categorii de bunuri proprietate municipală: nu este 
clar care bunuri se află în circuitul civil (pot fi folosite liber, 
inclusiv pot fi înstrăinate) și care sunt scoase din circuitul 
civil. Conform legilor sus amintite (Legea administrației 
publice locale și Legea privind proprietatea publică a 

1 O. Podaru, Drept administrativ ..., op. cit., p. 42.
2 Legea nr.1107-XV din 06.06.2002, Monitorul Oficial al R.M. nr. 82 

–86/661 din 22.06.2002.
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unităților administrativ-teritoriale), numai bunurile 
domeniului privat pot fi înstrăinate și urmărite de creditori, 
iar cele din domeniul public – nu. Apare astfel întrebarea, 
dacă nu există o delimitare clară a bunurilor respective, 
cum știm care bunuri pot fi supuse înstrăinării? Mai mult 
ca atât, dacă nu există și o delimitare clară între domeniul 
statului și cel al colectivității locale (delimitare pe titulari) 
– cine va avea calitatea de vânzător al bunurilor aprobate 
spre vânzare? Iată doar câteva întrebări, la care încă nu 
putem să răspundem dar asupra cărora vom insista prin 
studii, prin dezbateri, prin discuții ...
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Aspecte legale privind reglementarea dreptului 
de proprietate in statele membre ale Uniunii 

Europene. Analiza comparativă asupra 
proprietății publice în România și Italia

Asist univ. dr. Ionuț – Bogdan BERCEANU
SNSPA 

bogdan.berceanu@administratiepublica.eu

1. Note introductive

Evoluția sistemului social al organizăii umane a avut și 
continuă să aibă la baza sa o serie de valori recunoscute 
general de către toți oamenii, ele reglementând relațiile 
dintre aceștia, formând normele care stau la baza 
sistemului de drept.

În cadrul acestor norme reglementarea proprității a 
reprezentant un pas important în consacrearea sistemelor 
juridice de care vorbim astăzi în Europa și în lume.

Conceptul de drept de proprietate este de o deosebită 
complexitate. El este considerat a fi rezultatul unei 
îndelungate evoluții a vieții şi a gândirii juridice în cadrul 
sistemului de drept continental1.

Membrii comunităților umane în curs de formare s-au 
recunoscut între ei sau, la scara comunităților, între ele, 
ca proprietari de bunuri. Sau, altfel spus, puterea exercitată 
de cineva asupra bunului său a trebuit recunoscută de 
ceilalți. Proprietatea s-a transformat în relație socială de 
însuşire, iar când această relație socială a fost cuprinsă în 
norme juridice – de la cutumă până la norma edictată de 

1 Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale 1, Editura Humanitas,  
Bucureşti, 2004, p. 214. 
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entitatea care a ajuns să o ordoneze, să o reglementeze, 
anume statul – ea a devenit raport juridic, având în conținut  
dreptul de proprietate.

În acest sens, putem spune că apariția proprietății – 
mai cu seamă a celei individuale – a condus la schimbări 
sociale, impunând la protejarea acesteia prin forța statului, 
iar existența oricărui stat presupune și un sistem de drept, 
mai avansat sau mai puțin avansat1.

Obiectivul acestui studiu este analiza modului în care, în 
urma evoluțiilor pe care le-a suferit de-a lungul veacurilor, 
dreptul de proprietate și proprietatea sunt reglementate 
în statele membre ale Uniunii Europene. Studiul are în 
vedere sistemele de drept existente astăzi la nivelul Uniunii 
Europene, precum și tradițiile istorice ale fiecărui stat.

De asemenea, o parte a studiului va fi dedicata analizei 
dimensiunii proprietății publice, prin realizarea unei 
comparații între modul în care acest drept este definit și 
reglementat în Romania și în Italia, două țări cu sisteme 
juridice romano-germanice, însă cu tradiții și moșteniri 
culturale diferite.

2. Definiția proprietății și a dreptului de proprietate

Asupra noțiunilor de proprietate și mai ales a celei de 
drept de proprietate, există în literatura de specialitate o 
mulțime de definiții și abordări. Acestea sunt strâns legate 
de înțelesul pe care aceste două concepte l-au îmbrăcat 
de-a lungul secolelor.

1 Emil Bălan, Instituţii administrative, Editura CH Beck, București, 2008,  
p. 3.
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În acest sens, dreptul de proprietate a fost definit 
pornindu-se de la o serie de elemente considerate a fi 
importante, precum1:

– dreptul de proprietate este un drept de apropriere, 
de însuşire a unor bunuri materiale;

– prin apropriere sau însuşire a bunurilor materiale 
trebuie înțeles nu un raport dintre om şi lucru, ci 
raporturile sociale în cadrul cărora se realizează 
această însuşire şi care permit înfăptuirea ei;

– dreptul de proprietate, ca drept de apropriere, are un 
caracter istoric şi de clasă;

– în conținutul dreptului de proprietate intră anumite 
prerogative ce aparțin titularului: posesia, folosința 
şi dispoziția;

– titularul dreptului de proprietate exercită cele trei 
atribute în numele şi în interesul său propriu2.

Proprietatea este o formă juridică ce nu are nimic universal 
în ea. În forma de astăzi are puține trăsături comune cu aceea 
din epoca feudală, dar are o legătură de filiație sigură cu 
proprietatea din dreptul roman. De aici, ideea că proprietatea 
nu ar fi decât expresia juridică a raporturilor ce rezultă dintr-
un sistem economic determinat3.

În ceea ce privește noțiunea de proprietate, aceasta se 
referă la noțiunea de proprietar, care este titular al unui 
drept de proprietate, adică îndreptățit să exercite în nume 
propriu şi în putere proprie prerogativele conferite de acest 
drept. Astfel, putem spune că însăși cuvântul proprietate 
evocă adesea însuşi lucrul pe care proprietarul şi l-a 

1 Jean Manoliu, Gheorghe Durac, Drept civil. Drepturi reale principale,  
Editura Fundației „Chemarea”, Iaşi, 1994, p. 40. 

2 Jean Manoliu, Gheorghe. Durac, Drept civil ..., op.cit, p. 40.
3 A se vedea pentru detalii: http://legeaz.net/dictionar-juridic/

dreptul-de-proprietate , accesat: 22.07.2016.
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apropriat şi care de fapt constituie obiectul dreptului de 
proprietate1.

Reglementarea juridică a dreptului de proprietate a 
apărut în perioada romană a Legii celor XII Table, când 
pământul a ajuns la partajare, făcându-se astfel trecerea de 
la proprietatea colectivă la cea individuală. Legea celor XII  
Table profesa cel mai respectabil cult pentru dreptul de 
proprietate şi nici nu se putea altfel, pentru că principiul 
proprietății era fundamental societății romane2.

Poate că una dintre cele mai elocvente definiții asupra 
proprietății, care au constituit punct de plecare pentru 
celelalte definiții ce se regăsesc și azi în literatura de 
specialitate, a plecat de la celebra sintagma latină ce 
definea proprietatea astfel:

„Dominium est jus utendi, jus fruendi et abtendi re sua, 
quatenus juris ratio patitur”

adică proprietatea reprezintă dreptul de a se folosi, de 
a culege fructele şi de a dispune de lucrul său3.

Un pas extrem de important pentru consacrarea a 
ceea ce noi astăzi înțelegem prin drept de proprietate s-a 
produs în timpul revoluțiilor din Anglia și Franța. În acest 
sens, putem spune că prin Declarația drepturilor omului 
şi ale cetățeanului a Revoluției franceze din anul 1789, a 
fost statuat în art. 2 că „scopul oricărei asociații politice 
este conservarea drepturilor naturale şi imprescriptibile 
ale omului. Acestea sunt libertatea, proprietatea etc.”. În 
acest fel se făcea un prim pas spre a se considera dreptul de 
proprietate ca fiind legat de cel al unui drept fundamental 
al omului.

1 Octavian Ungureanu, C. Munteanu, Tratat de drept civil. Bunurile. 
Drepturile reale principale, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 109. 

2 Vladimir Hanga, Drept privat roman, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1971, p. 171. 

3 http://en.jurispedia.org/index.php/Property_law, accesat: 22.07.2016.
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2.1. Dreptul de proprietate publică și domeniul public

Dreptul de proprietate publică este o dimensiune a 
dreptului de proprietate și este indisolubil legat de titularul 
acestui drept și de apartenența bunurilor la domeniul 
public.

Însă dreptul de proprietate publică nu se confundă cu 
domenialitatea. În acest sens, a fost arătat în literatura de 
specialitate că o asemenea teză este insuficientă pentru 
a reflecta pe deplin regimul tuturor bunurilor aparținând 
deținătorilor de autoritate publică1.

Astfel, putem spune că domeniul public conține bunuri 
care sunt supuse unui regim al dreptului de proprietate 
publică. Elocventă în acest sens este următoarea definiție 
asupra domeniului public: „ansamblul bunurilor mobile şi 
imobile, publice şi private, care prin natura lor sau voința 
legiuitorului sunt supuse unor norme speciale de protecție, 
deduse din faptul că au o utilitate publică, satisfăcând în 
mod direct sau indirect un interes public şi care sunt supuse 
unui regim juridic de putere, asupra lor exercitându-se,  
de către o persoană morală de drept public, un drept 
de proprietate publică sau un drept de pază şi protecție 
administrativă”2.

Evoluția acestui drept este legată de dreptul roman și 
de fomarea și evoluția statului la romani.

În acest sens, putem spune că transformarea 
proprietății publice a ginții în proprietate publică a statului, 
proprietatea familială, prin ieşirea din indiviziune, grație 
actio familiae herciscundae, se transformă în proprietate 

1 Emil Bălan, Dreptul administrativ al bunurilor, Ed. CH Beck, București,  
2007, p. 13.

2 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. 4, 2004, p. 83.
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privată, iar proprietatea asupra sclavilor devine o veritabilă 
proprietate privată1.

În această perioadă se disting două forme de proprietate 
publică a statului: proprietatea statului asupra pământului 
– ager publicus şi proprietatea statului asupra sclavilor – 
servi publicus. Cele două forme de proprietate ale statului 
îşi aveau originea în cuceririle de război.2

Un moment foarte important în evoluția proprietății 
romane l-a constituit apariția în anul 111 î.Hr. a legii 
Thoria, prin care pământul aflat în proprietatea statului 
şi în folosința latifundiarilor devenea proprietatea celor 
care îl dețineau. Astfel, ager italicus a fost asimilat cu ager 
romanus, devenind res mancipi şi susceptibil de proprietate 
quiritară. Sclavii care erau proprietatea statului – servi 
publicus – proveneau din prizonierii de război. Ei puteau 
fi vânduți către cetățenii romani, ori folosiți în funcții 
inferioare în administrație.

Evoluția în materie este marcată de Revoluția Franceză 
de la 1789, când s-a pus în discuție distincția dintre 
domeniul național și cel al Coroanei. De la această dată 
națiunea nemaivoind să fie una cu persoana regelui, s-a 
încercat să se facă distincția între cele două domenii3.

În ceea ce privește dreptul de proprietate publică, 
nu există o definiție universală care se poate regăsi în 
literatura de specialitate. Acesta poate fi definit prin analiza 
celor mai importante caractere juridice ale sale și anume: 
caracterul inalienabil, caracterul insesizabil, caracterul 

1 Ştefan Cocoş, Drept roman, Ed. All-Beck, Bucureşti, 2000, p. 111.
2 Ion Cristinel Rujan, Alin-Gheorghe Gavrilescu, Aspecte privind 

evoluţia istorică a proprietăţii, în Analele Universității „Constantin 
Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiințe Juridice, Nr. 3/2014, pp. 83 – 98.

3 Emil Bălan, Dreptul administrativ al bunurilor, ... op. cit., p. 6.
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impresciptibil, precum și imposibilitatea grevării cu sarcini 
sau servituți.

În studiul comparativ al acestei lucrări vom aborda 
și vom încerca să vedem reglematarea dreptului de 
proprietate publică în România și Italia.

3. Aspecte legale privind reglementarea 
dreptului de proprietate in Statele Membre  
ale Uniunii Europene

În cadrul spațiului juridic european, garantul dreptului 
de proprietate se găsește la intersecția dintre dreptul 
internațional, legislația Uniunii Europene și fiecare sistem 
juridic național al statelor membre.

Fiecare dintre aceste norme are propriul său domeniu 
de aplicare și nivel de protecție, care diferă parțial de cele 
ale celorlalți, precum și propria sa competența supremă, 
care are ca principal scop reglementarea și protejarea 
proprietății, un drept fundamental al omului.

În acest fel, a determina cu exactitate modalitatea în 
care este reglementat dreptul de proprietate publică în 
statele UE este un demers care trebuie să aibă în vedere 
liniile comune de sancționare normativă și sistemul de 
drept aplicabil fiecarui stat.

Evoluția reglementării dreptului de proprietate în 
Europa ține de tradițiile istorice și evenimentele pe care 
continentul le-a parcurs.

În acest fel, pornind de la istoricul reglementărilor 
asupra dreptului de proprietate, putem spune ca a fost 
dezvoltat în Europa ca un amestec de legi tribale / feudale 
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pe de o parte, și dreptul roman pe de altă parte.1 Astfel, 
vedem că punctul de pornire esențial în ceea ce noi azi 
înțelegem despre dreptul de proprietate în plenitudinea sa, 
este dreptul pe care persoanele le aveau asupra proprietății 
de pământ numite – feude.

Pe continent, sistemul de drept feudal își are originea 
după marea migrație din secolul al VI-lea și al VIII-lea al erei 
creștine, în timp ce în Marea Britanie s-a răspândit după 
cucerirea normandă din 1066. Acest sistem presupunea 
că toate terenurile erau deținute de un rege și / sau nobil 
și aceștia le dau ca un fel de împrumut pentru utilizare 
(feudă) la o persoană obișnuită care, la rândul său, trebuia 
să livreze o parte din roadele terenului și / sau să presteze 
servicii personale (cum ar fi serviciul militar)2.

Pe insulele britanice, sistemul feudal s-a diminuat în 
mod continuu în importanță, dar persistă în mod oficial 
în Anglia (în cazul în care toate terenurile sunt încă 
considerate ca fiind deținute în cele din urmă de coroană), 
în timp ce acesta a fost abolit în Scoția, în 2004 în legislația 
recentă.

Dreptul roman, în special Corpus Iuris Civilis (adoptat 
între anii 529 – 535 î.Hr.), a continuat să joace un rol 
chiar și după căderea Imperiului Roman, dar a beneficiat 
de renaștere prin receptarea dreptului roman în Europa 
secolului al 12-lea, dezvoltată în următoarele veacuri, ceea 
ce duce în cele din urmă la marile codificările ale secolului 
al 19-lea și 20.

Dreptul roman a inventat cele mai multe dintre cele 
mai importante concepte de drept continental.

1 Christoph U. Schmid, Christian Hertel, Real Property Law and 
Procedure in the European Union. General Report. Final Version, European 
University Institute, 2005, p. 13.

2 Ibidem.



199

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

În context european, reglementarea și protecția 
dreptului de proprietate a avut loc în mod traditional 
numai la nivel național, în timp ce măsura de siguranță 
a reglementării supranaționale a fost până relativ recent 
împiedicată din două cauze:1

– relația strânsă existentă între ideea de proprietate 
ca drept fundamental legat de orientările politice și 
ideologice ale fiecărui stat, pe de o parte, și

– percepția proprietății ca instituție în strânsă legătură 
cu politicile publice, economice și sociale naționale, 
pe de altă parte.

Toate acestea au făcut dificilă construirea unui sistem 
integrat de reglementare și de protecție a dreptului de 
proprietate la nivel european.

De aceea, în zilele noastre, dreptul de proprietate nu 
mai reglementat și protejat strict la nivel național, ci mai 
degrabă are loc la intersecția dintre dreptul internațional, 
legislația Uniunii Europene și fiecare sistem juridic național.

Ca urmare a evoluției pe care a avut-o, dreptul de 
proprietate – ca și alte drepturi fundamentale – este 
protejat în Europa prin intermediul a trei ordini juridice care 
se suprapun: cele ale statelor, cele ale Uniunii Europene, 
precum și cele ale Consiliului Europei. Fiecare dintre aceste 
ordini juridice au propriul său domeniul de aplicare și nivel 
de protecție, care diferă parțial de celelalte, precum și 
propria competență supremă, care caută ea însăși decizia 
finală în domeniul legislației drepturilor omului2.

1 Andrea Gambaro. Property rights in comparative perspective: why 
property is so ancient and durable. Tulane Eur Civil Law Forum, Vol. 26, 
2006, pp. 205 – 229.

2 Dolores Utrilla Ferna´ndez-Bermejo, The multilevel protection of 
the right of property in Europe, China-EU Law J, Springer, 2015, Vol. 4, 
pp. 75 – 103.
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Pe aceste trei dimensiuni vom insista în paragrafele 
următoare, în scopul de înțelege modul în care dreptul de 
proprietate este reglementat și care sunt valorile pe care 
statele UE le împătășesc în acest sens.

3.1. Aspecte privind reglementarea dreptului de proprietate 
în sistemul Consiliului Europei

În cadrul ordinii juridice adoptate sub auspiciile 
Consiliului Europei, dreptul de proprietate nu a fost inclus 
în sistemul CEDO – semnat în 1950 la Roma, ci în primul 
Protocol adițional la Convenție, promulgat în 1952. 
Această situație a fost rezultatul unei divergențe între 
statele prezente la Consiliul Europei în ceea ce privește 
ideea de proprietate și implică un compromis în virtutea 
căruia i se conferă o anumită flexibilitate statelor, care pot 
opta pentru ratificarea Convenției, dar nu și a protocolului. 
În acest sens, Monaco și Elveția au refuzat să ratifice 
Protocolul.

Protcolul nr. 1 prevede în art. 1 că: „Orice persoană 
fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. 
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru 
cauza de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi 
de principiile generale ale dreptului internaţional”1.

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului 
statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare 
pentru a reglementa folosința bunurilor conform 
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor 
ori a altor contribuții, sau a amenzilor.

Cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 1 din Protocolul 
nr. 1, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, într-o 

1 Consiliul Europei, Protocolul adițional nr. 1 din 1952 la Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale. În 
vigoare de la 31.05.1994.
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juris-prudență constantă, că textul amintit conține trei 
norme distincte:1

1. prima, care este cuprinsă în prima frază a parag. 1 al 
textului, are un caracter general şi enunță principiul 
respectului proprietății;

2. a doua, figurând în a doua frază a aceluiaşi paragraf, 
vizează privarea de proprietate, căreia îi impune 
anumite condiții;

3. a treia normă, cuprinsă în parag. 2 al textului, ea 
recu noaşte statelor contractante puterea, între 
altele, de a reglementa utilizarea bunurilor de către 
proprietar, în conformitate cu interesul general.

Aceste ultime două norme însă, care reprezintă exemple 
particulare de atingeri aduse dreptului de proprietate, 
trebuie să fie interpretate în lumina principiului înscris în 
prima normă: asigurarea respectului acestui drept.

La articolul menționat s-a adăugat prin Protocolul  
nr. 11 la CEDO mențiunea de „protecție a proprietății”, 
care a intrat în vigoare în 1998. O astfel de prevedere a 
statuat o aprobare explicită a unei jurisprudențe deja 
consolidate a CEDO, potrivit căreia „prin recunoașterea 
faptului că fiecare are dreptul la respectarea bunurilor sale, 
Protocolul 1 – art. 1 este, în esență, cel care garantează 
dreptul de proprietate”2.

Acest drept este conferit atât persoanelor fizice și 
juridice, inclusiv entități de drept public, atâta timp cât 
acestea nu exercită competențe guvernamentale și pot fi 
considerate ca fiind organizații non-guvernamentale3.

1 Pentru detalii: http://legeaz.net/dictionar-juridic/dreptul-de-
proprietate , accesat: 24.07.2016.

2 Dolores Utrilla Ferna´ndez-Bermejo, The multilevel protection ...., 
op. cit., pp. 75–103.

3 Dolores Utrilla Ferna´ndez-Bermejo, The multilevel protection ...., 
op. cit., p. 92.
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3.2. Aspecte privind reglementarea dreptului de 
proprietate la nivelul Uniunii Europene

Textul original al tratatelor fondatoare ale Comu-
nităților Europene nu au făcut referire la protecția 
drepturilor fundamentale. În plus, textul inițial al art. 222 
din Tratatul Comunității Economice Europene părea să 
excludă orice competență a instituțiilor europene, stabilind: 
„Comunitatea Europeană nu aduce atingere în niciun fel 
normele statelor membre care reglementează regimul 
proprietății proprietate”. În ciuda acestui cadru juridic 
inițial, Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a recunoscut de 
la sfârșitul anilor 1960 drepturile fundamentale ca principii 
generale ale dreptului comunitar.

Prin urmare, dispoziția cuprinsă în fostul articol 222 
CEE nu poate fi invocat de către statele membre pentru a 
justifica măsuri naționale care interferează cu alte norme 
din tratat. Cu alte cuvinte, articolul 345 din TFUE (fostul 
articol 222 din Tratatul CEE)1 nu împiedică limitările privind 
puterea statelor individuale de a stabili un sistem propriu, 
derivand din alte dispoziții ale tratatului. Acest lucru se 
întâmplă în special atunci când se analizează libertățile 
fundamentale.

Începând cu anul 2009 dreptul de proprietate este 
protejat în cadrul UE, atât ca principiul general al dreptului 
Uniunii, cât și ca un drept fundamental cuprinsă în art. 17 
din Carta Drepturilor Fundamentale, sub titlul „dreptul de 
proprietate”. Această dispoziție, care figurează în capitolul 
libertăților, stabilește:

1. Orice persoană are dreptul de a deține, folosi, 
de a dispune și a lăsa moștenire în mod legal bunurile 
dobândite. Nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale, 
cu excepția interesul public și, în cazurile și în condițiile 

1 „Tratatele nu aduc atingere regimului proprietăţii în statele membre”.
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prevăzute de lege, sub rezerva despăgubirii juste acordate 
în timp util pentru pierderea lor. Utilizarea proprietății 
poate fi reglementată prin lege, în măsura în care este 
necesar pentru interesul general.

2. Proprietatea intelectuală este protejată.

O asemenea recunoaştere, însă, nu a presupus o 
protecție absolută a acestui drept, astfel încât exercitarea 
dreptului de proprietate poate fi limitată prin trei tipuri de 
restricții:1

1. Art. 51 din Cartă impune o limitare cu caracter 
general, prin care restrânge domeniul de aplicare al 
acesteia la instituțiile, organele, oficiile şi agențiile 
Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității, precum 
şi la statele membre numai în cazul în care acestea pun în 
aplicare dreptul Uniunii;

2. Limitarea exercițiului dreptului de proprietate poate 
fi impusă de obiectivele de interes general urmărite de 
Uniune;

3. CJUE a clarificat faptul că exercitarea dreptului de 
proprietate poate fi limitată în măsura în care protecția 
dreptului fundamental de proprietate ar intra în conflict cu 
protecția altor drepturi fundamentale sau cu alte principii 
generale de drept, fiind necesară asigurarea unui just 
echilibru între diferitele drepturi fundamentale protejate 
de dreptul Uniunii.

Este însă apanajul statelor membre modul în care 
ele reglementează acest drept și îl protejează, asigurând 
printr-o legislație internă adecvată o reglementare în 
concordanță cu cerințele UE.

1 Camelia-Lilieana Gheorghiu, Unele aspecte privind dreptul de 
proprietate în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europe, Revista 
Universul Juridic. nr. 9, septembrie 2015, pp. 30 – 40.
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3.3. Aspecte privind reglementarea dreptului de 
proprietate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene

În Europa există, în general, două sisteme diferite 
legate de dreptul de proprietate. În majoritatea sistemelor 
juridice europene, care urmează toate tradiția dreptului 
civil al sistemului romano-germanic, există un concept 
de proprietate. În acest sistem, dreptul de proprietate 
este cel mai extins drept pe care o persoană o poate avea, 
dreptul de proprietate este unitar și nu poate fi fragmentat. 
În acest sistem, dreptul la proprietate asupra terenurilor 
poate fi partajat într-un regim de coproprietate, care dă 
dreptul fiecărui titular la o cotă parte.

Al doilea grup de sisteme juridice este cel al sistemului 
de tip common law. În această tradiție a dreptului comun 
nu există nici un punct de vedere tehnic cu dreptul de 
proprietate în sensul dreptului civil romano-germanic. 
Tradiția dreptului comun poate fi regăsită în statele 
membre, cum ar fi Regatul Unit (Anglia, Ţara Galilor și 
Irlanda de Nord) și Republica Irlanda. Există și o a treia 
categorie de sisteme juridice care aderă la un mix între 
dreptul civil și dreptul comun. Astfel de sisteme întâlnim 
în Cipru și Scoția.

Foarte importantă de subliniat pentru a reliefa 
diferențele între aceste două sisteme de drept este 
concepția acestora asupra reglementării dreptului de 
proprietate asupra bunurilor imobile, în special asupra 
terenurilor. În acest sens, evidențiem faptul că aceste 
diferențe sunt relevante dincolo de un nivel teoretic. 
Tehnic, singurul proprietar al pământului, în sensul 
dreptului civil al termenului în dreptul englez este Regina. 
Alte 19 persoane dețin teren de la Regină în virtutea unui 
mandat, ceea ce înseamnă că drepturile lor sunt mai mici 
decât dreptul de proprietate, în sensul dreptului civil.
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Statele membre al căror sistem juridic se bazează pe 
tradiția franceză, cum ar fi Belgia, Italia, România, urmează 
un sistem de înregistrare al faptelor în vederea transferului 
dreptului de proprietate imobiliară. În acest sistem, 
registrul funciar înregistrează pur și simplu documentul, 
care este pregătit de un notar.

În ceea ce privește reglemntarea, putem spune că 
există diferențe majore între sistemele de drept care 
vizează proprietatea în interiorul statelor membre. Cu 
toate acestea, există o convingere tot mai mare în rândul 
specialiștilor că aceste diferențe pot fi depășite. Dreptul de 
proprietate se referă la libertatea de voință, care se află la 
baza oricărui sistem economic funcțional, asigurarea liberei 
circulații a mărfurilor și a dreptului privat al acestora. 
Piața internă europeană, prin modul său de reglementare, 
consacră acest principiu al libertății de proprietate1.

4. Analiza comparativă asupra proprietății 
publice în România și Italia

Așa cum am afirmat la începutul acestui studiu, dreptul 
de proprietate publică este indisolubil o parte componentă 
a întregului pe care îl numim drept de proprietate, alături 
de cel de proprietate privată. Acest drept prezintă însă 
unele caracteristici speciale, care îl fac să fie diferit de 
celelalte categorii, plecând atât de la titularii acestui drept, 
precum și la modul de exercitare.

În cele ce urmează vom încerca să vedem cum dreptul 
de proprietate este înțeles și reglementat în cele două 
sisteme de drept: român și italian.

1 Bram Akkermans, Eveline Ramaekers, Article 345 TFEU (Ex. Article 
295 EC Treaty). Its meanings and interpretations,  European Law Journal, 
2010, pp. 292 – 314.
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În acest sens, considerăm utilă definiția din doctrină 
asupra dreptului de proprietate publică1 ca fiind acel 
drept de proprietate care aparţine statului și unităţilor 
administrativ-teritoriale asupra unor bunuri mobile sau 
imobile care alcătuiesc domeniul public, ori care prin natura 
lor sunt de uz sau de interes public, naţional sau local, asupra 
cărora se exercită atributele dreptului de proprietate, în 
putere publică și în interes public.

4.1. România

4.1.1. Regimul juridic aplicabil proprietății publice

Termenul de proprietate este reglementat în mod 
primar de art. 136 și art. 44 din Constituția României 
revizuita în anul 2003. În art. 136 alin. (1) este prevăzută 
proprietatea ca fiind publică sau privată, iar în alin. 3 al 
aceluiași articol este rezolvată o dispută istorică privind 
distincția și stabilește clar și precis faptul că proprietatea 
publică aparține doar statului sau unităților administrativ-
teritoriale.

În Legea nr. 213 din 1998 privind proprietatea publică 
și regimul juridic al acesteia se regăsește o definiție 
asemănătoare a dreptului de proprietate publică.

Din această definiție reiese că la nivelul proprietății 
publice sunt cuprinse bunurile din domeniul public al 
statului de interes național sau local, precum și bunurile de 
uz sau de interes public. Datorită acestor aspecte, noțiunea 
de proprietate publică poate fi mai amplă decât cea a 
domeniului public al statului. În jurisprudență s-a statuat 
că în principiu toate bunurile destinate folosinței publice 
fac parte din domeniul public și că unul din caracterele 

1 Ioan Lucian, Drept civil român – Drepturi reale, Editura Omnia, Brașov  
1997, p. 31.
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dreptului de proprietate în regim public este caracterul 
exclusiv1.

Cele două noțiuni nu trebuie confundate însă, 
proprietatea fiind o instituţie publică, iar domeniul public 
cuprinde totalitatea bunurilor ce fac obiectul proprietății. 
Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, 
apele cu potențial energetic valorificabil de interes 
național, marea teritorială, plajele, resursele naturale ale 
zonei economice și a platoului continental al României, dar 
și celelalte bunuri stabilite prin legi organice precum Legea 
nr. 18 din 1991 privind fondul financiar, Legea nr. 213 din 
1998 privind proprietatea publică, Codul Civil etc., sunt 
elemente ce fac obiectul exclusiv al proprietății publice.

Capitolul II al Legii nr. 213 din 1998 abrogat în prezent 
prin Noul Cod civil – stabilea regimul juridic aplicabil 
proprietății publice, enumerând în art. 7, modalitățile de 
dobândire a dreptului de proprietate publică şi anume: pe 
cale naturală; prin achiziții publice efectuate în condițiile legii; 
prin expropriere pentru cauză de utilitate publică; prin acte de 
donație sau legate acceptate de Guvern, de consiliul județean 
sau de consiliul local, după caz, dacă bunul în cauză intră în 
domeniul public; prin trecerea unor bunuri din domeniul 
public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în 
domeniul public al acestora, pentru cauză de utilitate publică 
precum şi prin alte moduri prevăzute de lege.

Astfel, în ceea ce priveşte dobândirea pe cale naturală, 
sunt avute în vedere, în primul rând bunurile enumerate 
în art. 136 alin. (3) din Constituția republicată, fiind vorba 
despre un mod de dobândire prevăzut şi Codul civil român, 
care enumera printre bunurile ce alcătuiesc proprietatea 
publică, „porturile naturale sau artificiale”.

1 Decizia nr. 113 din 1995 a Curții Supreme de Justiție, Secția contencios 
administrativ, în Jurisprudența C.S.J., sent. nr. 3 din 1996, p. 17.
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Proprietatea publică poate fi dobândită şi prin achizi-
ționarea de bunuri, precum şi prin realizarea de obiective 
de investiții de natura celor care fac parte din proprietatea 
publică. Exproprierea se realizează în condițiile prevăzute 
de art. 44 alin. (3) din Constituția republicată şi ale legii 
speciale în materie. Bunurile mobile sau imobile pot deveni 
proprietate publică şi prin acte de donație sau legate, în 
măsura în care acestea privesc bunuri susceptibile de a face 
parte din această proprietate, acceptarea acestora putând 
fi realizată de către Guvern, consiliul județean sau consiliul 
local după caz, după cum donația sau legatul s-au făcut în 
favoarea statului, județului sau comunei.

În formularea „alte moduri prevăzute de lege”, doctrina 
include rechizițiile şi confiscările. De asemenea, legea 
menționează modalitățile de încetare a dreptului de 
proprietate publică, care intervine în cazul când bunul a 
pierit sau a fost trecut în domeniul privat.

În ceea ce priveşte a doua modalitate de dobândire, 
în doctrină s-au manifestat rezerve față de dispoziția 
constitu țională care consacră caracterul inalienabil al 
proprietății publice, aplicarea textului legal atrăgând o 
afectare indirectă a principiului inalienabilității. Aceasta 
deoarece în mod logic, bunul care a aparținut proprietății 
publice şi a fost trecut în domeniul privat urmează a fi 
supus regulilor dreptului comun, deci ar putea face obiectul 
unei executări silite, ceea ce ar duce la alienabilitatea sa.

Trebuie menționat că în anumite condiții şi cu respec-
tarea dispozițiilor legii speciale în materie, unele bunuri 
din domeniul public pot fi trecute în domeniul privat, 
evident, cu scopul de a fi înstrăinate. Totodată, potrivit legii 
cadru în materie, trecerea bunurilor din domeniul privat 
al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în 
domeniul public al acestora se face după caz, prin hotărâre 
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a Guvernului, a consiliului județean sau a consiliului local. 
Evident, este posibilă şi situația inversă, cunoscută în 
doctrina interbelică sub denumirea de afectațiune, privită 
ca „acea măsură administrativă care face ca un bun din 
domeniul privat să treacă în domeniul public”. Trecerea 
unui bun din domeniul public al statului în domeniul 
public al unei unității administrativ-teritoriale se face prin 
hotărâre a Guvernului, la cererea consiliului județean sau 
a consiliului local şi invers, trecerea unui bun din domeniul 
public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul 
public al statului se face prin hotărâre a consiliului local sau 
județean, după caz, la cererea Guvernului, potrivit art. 9  
din Legea nr. 213 din 1998.

Este prevăzută expres posibilitatea ca hotărârile de 
trecere a bunurilor să poată fi atacate, în condițiile legii, 
la instanța de contencios administrativ în a cărei raza 
teritorială se află bunul. În capitolul consacrat dispozițiilor 
finale, legea prevede autoritățile obligate la inventarierea 
bunurilor din domeniul public şi termenele de realizare a 
acesteia. De asemenea, este stabilită expres competența 
instanțelor de contencios administrativ de a soluționa 
litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al 
statului, județelor, comunelor, oraşelor sau municipiilor, 
prevedere apreciată ca fiind binevenită în doctrina de 
specialitate.

4.1.2. Noțiunea de domeniu public și caracterele sale

Domeniul public al statului sau unităților administrativ-
teritoriale este constituit din bunurile aflate în proprietatea 
publică, iar cel privat este alcătuit din celelalte bunuri 
care aparțin acelorași titulari, fiind în proprietatea privată 
a acestora. Aceste două domenii formează domeniul 
administrativ.
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Domeniul public este alcătuit dintr-un ansamblu de 
numeroase și variate bunuri mobile și imobile. Indiferent 
de multitudinea și varietatea lor, aceste bunuri prezintă 
anumite trăsături comune. Trăsăturile comune sunt 
grupate după cum urmează:

1. Bunurile care compun domeniul public sunt destinate 
satisfacerii anumitor cerințe ale colectivității, atât cerințe 
individuale, cât și colective1.

2. Unele bunuri, prin însăși natura lor, sunt susceptibile de 
a satisface nevoi sociale. Alte bunuri pot deveni de utilitate 
publică în urma unor lucrări speciale, cum sunt, de exemplu, 
drumurile, porturile, etc., ori datorită valorii lor deosebite 
de natură științifică, istorică, culturală, printre care 
monumentele istorice, bunurile din patrimoniul cultural 
național ș.a. În legătură cu acest aspect, sunt utilizate 
denumirile de „domeniul public natural” și „domeniul 
public artificial”2.

3. Bunurile din componenţa domeniului public pot fi 
utilizate de către toţi membrii societăţii. Aceste bunuri pot 
fi folosite de persoanele fizice, persoanele juridice, organe 
de stat, organizații nestatale (asociații, fundații, sindicate, 
partide politice etc.).

4. Bunurile din domeniul public pot fi utilizate fie în mod 
direct, ca de exemplu, mersul pe stradă, scăldatul în râu, 
vizitarea monumentelor istorice etc., fie în mod indirect, 
prin intermediul unui organ de stat, cum ar fi lectura într-o 
bibliotecă publică etc.

5. Bunurile care alcătuiesc domeniul public fac obiectul 
proprietăţii publice, ca bunuri care aparţin colectivităţii. 

1 D. Brezoianu, Drept administrativ român, Editura Lucretius, București 
1997, p. 86-87.

2 V. L. Trotabas, Manuel de Droit public et administratif, Paris 1971, 
p. 288.
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Unele bunuri, fără a face obiectul vreunei forme de 
proprietate ca, de exemplu aerul, sunt folosite de orice 
persoană, putând fi socotite domeniu public. Astfel, 
utilizarea spațiului aerian este supusă unor reglementări 
juridice speciale. De asemenea, există norme juridice 
privind asigurarea purității aerului.

6. Bunul mobil sau imobil, prin natura sau prin voinţa 
legiuitorului, trebuie să prezinte particularităţile care să 
justifice protecţia specială de care se bucură.

Cu toate că toate bunurile ce aparțin la un moment 
dat societății se bucură de un regim de protecție generală, 
unele dintre ele se disting prin felul în care sunt integrate 
în contextul circuitului civil, în funcție de modul în care 
satisfac nevoi sociale diferite, beneficiind astfel de o 
protecție specială. Această trăsătură complexă trebuie 
înțeleasă din perspectiva modului în care bunurile sunt 
destinate consumului. Acest consum trebuie sa fie limitat, 
fiind necesar ca pe viitor anumite bunuri să fie protejate, 
iar altele să fie conservate generațiilor următoare în 
integritatea lor.

7. Un bun aparţinând proprietăţii publice (bun domenial) 
implică o persoană morală de drept public care poate 
exercita următoarele drepturi:

–  un drept de proprietate publică, al statului sau 
unităților administrativ-teritoriale;

–  un drept de pază și protecție, situație în care sfera 
persoanelor morale de drept public este mult 
mai amplă, putând viza orice persoană publică 
care acționează în numele statului sau unităților 
administrativ-teritoriale.
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8. Bunul să fie supus unui regim juridic administrativ sau, 
după caz, unui regim mixt, de drept public și de drept privat, 
dar sub controlul regimului administrativ1.

4.1.3. Clasificarea bunurilor aparținând domeniului 
public

Bunurile ce aparțin domeniului public se pot clasifica 
pe baza mai multor criterii, de referință fiind clasificarea 
acestora de Erast Diti Tarangul2. Însă o clasificare complexă 
este realizată în baza Legii nr. 213 din 1998 privind 
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

1. În funcţie de interesul pe care îl reprezintă, se clasifică 
astfel:

a) domeniul public de interes național;
b) domeniul public de interes județean;
c) domeniul public de interes comunal.

2. În funcţie de natura bunurilor, distingem:
a) domeniul public terestru3 ce include toate bogățiile 

subsolului, căile de comunicație, rezervațiile și 
monumentele naturii etc.;

1 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, Editura All 
Beck, București 2002, p. 172.

2 Erast Diti Tarangul, Tratat de drept administrativ român, Editura 
Tipografiei Glasul Bucovinei, Cernăuți, 1944, p. 359 – 362.

3 A se vedea O.G. nr. 43 din 1997 privind regimul drumurilor 
republicată în 1998, cu completările și modificările ulterioare; Legea 
nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară republicată 
în 2006, cu completările și modificările ulterioare; O.U.G. nr. 105 
din 2001 privind frontiera de stat a României, republicată prin Legea  
nr. 243 din 2002 cu completările și modificările ulterioare.
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b) domeniul public maritim1, domeniu ce cuprinde 
marea teritorială și platoul continental al acesteia, 
faleza și plaja mării etc.;

c) domeniul public fluvial2 care cuprinde fluviile, 
râurile, căile navigabile, lacurile navigabile, 
izvoarele de ape potabile și minerale etc.;

d) domeniul public aerian3 care cuprinde spațiul aerian 
de deasupra teritoriului României;

e) domeniul public cultural4 care cuprinde obiecte de 
artă, lucrări arhitectonice, vestigii arheologice etc.;

f) domeniul public militar care cuprinde cazărmile,  
cazematele, căile de comunicație și telecomuni-
cație militară etc.

3. În funcţie de modul de utilizare de către public:
a) bunuri utilizate direct (trotuarele, plajele);
b) bunuri utilizate indirect, prin intermediul unui 

serviciu public (școli, spitale, teatre, muzee etc.).

4. În funcţie de raportarea la activitatea omului:
a) domeniul public natural (marea teritorială, spațiul 

aerian);
b) domeniul public artificial (căile de comunicații, 

clădirile).

1 A se vedea Legea nr. 17 din 1990 privind regimul juridic al apelor 
maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei 
economice exclusive a României, republicată prin Legea nr. 36 din 2002.

2 A se vedea Legea nr. 107 din 1996, legea apelor, completată și 
modificată prin Legea nr. 112 din 2006 și O.U.G. nr. 12 din 2007.

3 A se vedea Ordonanța Guvernului nr. 29 din 1997 privind Codul 
aerian, republicată prin Legea nr. 130 din 2000, cu completările și 
modificările aduse prin Legea nr. 339 din 2005.

4 A se vedea Ordonanța Guvernului nr. 68 din 1994 privind protejarea 
patrimoniului cultural național, aprobată și modificată prin Legea nr. 
41 din 1995; Legea nr. 182 din 2000 privind protejarea patrimoniului 
cultural național mobil modificată prin Legea nr. 488 din 2006.
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5. În funcţie de modul de determinare:
a) bunuri nominalizate în Constituție (vezi art. 136 

alin. 3);
b) bunuri nominalizate în alte acte normative;
c) bunuri ale domeniului public nominalizate de 

autoritățile administrației publice în baza criteriilor 
stabilite de Constituție și legi.

6. În funcţie de natura juridică a dreptului statului:
a) bunuri ale domeniului public ce aparțin proprietății 

publice a statului sau a unităților administrativ-
teritoriale;

b) bunuri ale domeniului public ce aparțin proprietății 
private, dar afectată de dreptul de pază și protecție 
al statului.

7. În funcţie de organizarea serviciilor publice1:
a) bunuri care sunt puse în valoare printr-un serviciu 

public;
b) bunuri care mijlocesc realizarea unui serviciu public.

4.1.4. Utilizarea bunurilor spuse dreptului de proprieate
A. Administrarea generală a bunurilor
Potrivit competențelor legale învestite autorităților 

publice ale statului, acestea pot hotărî ca dreptul de 
proprietate să fie exercitat de către ele însele prin 
încredințarea acestora în administrarea unor subiecte de 
drept public ce se află în raporturi de drept administrativ 
cu titularii dreptului de proprietate.

În art. 12 din Legea nr. 213 din 1998 sunt prevăzute 
anumite reguli în ceea ce privește contractul de dare în 
administrare, și anume:

– Subiectul de drept ce poate primi în administrare un 
bun ce aparține proprietății publice poate fi reprezentat 

1 Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ ...., op. cit., p. 200.
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de: regii autonome, prefecturi, autoritățile administrației 
publice locale și centrale, precum și de către alte instituții 
publice de interes național, județean și local.

– Actul juridic prin intermediul căruia bunul poate fi dat 
în administrare este Hotărârea de Guvern dacă acel bun 
aparține domeniului public de interes local sau județean.

– Prerogativele celui care administrează bunul sunt 
capacitatea sa de a poseda și folosi bunul respectiv. 
Prerogativele dreptului de proprietate publică se limitează 
doar la acestea două, deoarece, dacă i s-ar recunoaște 
celui care administrează și dreptul de a dispune de bunul 
respectiv, aceasta s-ar comporta ca un adevărat proprietar 
și nu ca un administrator.

– Dreptul de administrare poate fi revocat atunci când 
titularul acestuia nu-și exercită drepturile și nu execută 
obligațiile contractului de dare în administrare.

Cu privire la litigiile născute din administrarea bunurilor 
publice, legea face distincție între:

Litigii privind dreptul de administrare, atunci titularul 
dreptului de administrare va sta în instanță în nume 
propriu;

Litigii privind dreptul de proprietate, când titularul 
dreptului de administrare are obligația de a arăta instanței 
cine este titularul acestui drept, potrivit regulilor instituite 
de Codul de Procedură Civilă.

B. Închirierea bunurilor domeniului public

Din coroborarea dispozițiilor legale (Constituție, 
Legea nr. 213 din 1998, Legea nr. 215 din 2001) se pot 
identifica elementele contractului de închiriere a bunurilor 
proprietate publică1.

1 Eugen Popa, Drept Administrativ, Editura Servo Sat, Arad 2000, p. 201.
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Închirierea bunurilor proprietatea publică a statului 
se face prin Hotărâre de Guvern, iar închirierea bunurilor 
ce aparțin unităților administrativ-teritoriale se face prin 
hotărârea de consiliului județean, a Consiliului General al 
Municipiului București sau a consiliului local.

Chiriașul poate fi orice persoană fizică sau juridică, 
română sau străină.

C. Concesionarea domeniului public

Prin concesionare se înțelege acel contract adminis-
trativ, prin care orice persoană de drept public denumită 
concendent, transmite, pe o perioada de cel mult 49 de 
ani, unei alte persoane, care se numește concesionar 
ce acționează pe riscul și pe răspunderea sa, dreptul şi 
obligația de a exploata un bun, o lucrare sau un serviciu 
public, primind în schimb o redevență.

Putem avea, în acest sens mai multe tipuri de contracte:

Contractul de concesiune de lucrări publice reprezintă 
acel contract prin care concesionarul primește din partea 
autorității contractante dreptul de a exploata rezultatul 
lucrărilor pe o perioadă determinată, în schimbul lucrărilor 
executate.

Contractul de concesiune de servicii reprezintă acel 
contract prin care concesionarul, în schimbul serviciilor 
prestate, primește, ca și în cazul contractului de concesiune 
de lucrări publice, din partea autorităților contractante, 
dreptul de a exploata respectivele servicii pe o perioadă 
determinată.

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică 
reprezintă contractul încheiat prin care autoritatea publică, 
numită concendent, transmite concesionarului dreptul 
și obligația de a exploata un bun proprietate publică în 
schimbul unei redevențe.



217

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

Concesionarea poate prezenta o serie de avantaje, prin 
aceea că gestionarea unui bun sau serviciu public poate fi 
realizată fără cheltuieli din partea administrației publice, 
încasând o redevență numită sursă de venit la bugetele 
publice, iar la încetarea contractului, anumite bunuri 
revin gratuit concendentului, bunuri ce au făcut obiectul 
concesiunii, precum și investițiile aferente.

Încheierea contractului de concesiune este realizată 
conform unei proceduri specifice, de regulă prin licitație 
publică dar și prin negociere directă, ca excepție.

Obligațiile concesionarului sunt cuprinse într-un caiet 
de sarcini, ce pot fi urmărite de concendent, conform 
dreptului de control al administrației publice.

Concesionarea poate înceta în următoarele cazuri: 
la expirarea duratei contractului, la dispariția bunului 
concesionat, când interesul public o cere sau când nu sunt 
respectate obligațiile contractuale de către una din părți.

Litigiile referitoare la contractul de concesiune intra în 
competența instanței de contencios administrativ.

4.2. Italia

4.2.1. Regimul juridic aplicabil proprietății publice

Ca și în România, în Italia, proprietatea și implicit 
proprietatea publică este reglementată la nivelul Contituției 
și la nivelul Codului Civil și al legilor speciale în materie.

Constituția Republicii Italiene (intrată în vigoare 
la 1 ianuarie 1948, cu ultima revizuire în aprilie 2012) 
se limitează la a stabili faptul că alături de categoria 
proprietății private există și o proprietate publică, arătând 
în articolul 421: Proprietatea este publică sau privată. 

1 Constituția Republicii Italiene, sursa: http://codex.just.ro/Tari/
Download/IT, accesat la 25.07.2016.
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Bunurile economice pot aparține statului, organelor publice 
sau persoanelor private, și nu exclude, prin urmare, că este 
prevăzut un sistem specific de clasificare și reglementări 
pentru proprietatea publică.

Dispozițiile care reglementează proprietatea publică  
sunt incluse în primul rând în Codul civil italian. 
Proprietatea publică este, în fapt, reglementată de Codul 
civil italian (promulgat prin Decret Regal în 1942, ceea 
ce înseamnă că acesta a precedat Constituției Republicii 
Italiene), într-o secțiune separată de proprietatea privată 
(proprietate publică este abordate în capitolul II din titlul 
I din Codul civil, în timp ce Titlul II se ocupă cu proprietate 
privată).

Codul civil italian împarte proprietatea publică în 
trei categorii: proprietate de stat, bunuri care aparțin 
patromoniului indisponibil, precum și bunuri disponibile.

În ceea ce privește titularii acestui drept se face clar 
distincția în Codul Civil Italian1 că aceștia pot fi statul 
sau unitățile administrativ-teritoriale. Cele care aparțin 
direct statului aparțin prin însăși natura sa și a bunurilor 
ce o compun, cum ar fi râurile, lacurile bogățiile solului și 
subsolului, iar cea de a doua categorie cuprinde bunuri ce 
pot fi afectate unităților administrativ teritoriale, precum: 
aeroporturile, piețele, bunurile culturale, cimitirele.

Punctul de diferențiere între cele trei categorii mai sus 
menționate este modul în care acestea sunt reglementate.

Proprietatea de stat aparține guvernului și unităților 
administrativ teritoriale. Un astfel de bun nu poate fi 
vândut și nu poate da naștere unor drepturi deținute de 

1 Art. 822, 823, din Codul Civil Italian, promulgat prin Decretul Regal 
nr. 262, publicat în Gazeta Oficială a Regatului Italiei din 14 aprilie 1942, 
cu modificările și completările ulterioare. Sursa: www.anaip.it, accesat 
26.07.2016.
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terți, ceea ce înseamnă că nu pot fi comercializate; aceasta 
nu poate fi expropriate. Statul este cel care poate proteja 
astfel de bunuri prin intermediul administrării directe (de 
exemplu, prin evacuarea, eliberarea, recuperarea lor) sau 
prin intermediul instanțelor de judecată. Orice tranzacție 
realizată în legătură cu astfel de bunuri este nulă și poate 
fi introdusă oricând, nefiind supusă unui termen de 
prescripție1.

Articolul nou din Constituția Italiei, respectiv art. 
119 (parag. 6) din Constituție prevede, de asemenea, că 
organele de stat cu competență teritorială beneficiază de 
dreptul la propria lor proprietate, fără a face nici o referire 
la proprietatea de stat, existând astfel o importanță 
diminuată a distincției dintre proprietate de stat și 
alte bunuri. Prin urmare, dreptul de proprietate asupra 
bunurilor de către un subiect de drept public nu mai este 
un element central, ci doar destinația și utilizarea sa. 
Din acest motiv, se poate face referire la bunuri care au 
destinație de utilizare publică, mai degrabă decât aflate 
în proprietate publică. Astfel, destinația utilizării publice 
a acelui bun public permite la rândul său exploatarea din 
punct de vedere economic, fără a renunța la beneficiul 
utilizării colective2.

4.2.2. Noțiunea de domeniu public și caracterele sale

Codul Civil Italian definește clar noțiunea de domeniu 
public și îi expune caracteristicile.

În ceea ce privește noțiunea, se prevede că prin 
domeniul public se înțeleg bunurile care aparțin statului 

1 Fulvio Constantino, Public Property in Italy, International Journal of 
Public Administration, No. 34, 2011 pp. 84 – 88.

2 Cerulli Irelli, V. Proprietà Pubblica E Diritti Collettivi, Padua: Cedam, 
1983, p. 93.
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și din care fac parte terenurile publice pe malul mării, plaja, 
porturile, râurile, lacurile și alte ape publice definite de legile 
aplicabile valorilor mobiliare, lucrările destinate apărării 
naționale. Sunt, de asemenea, parte ale domeniului public, în 
cazul în care aparțin statului, drumurile, autostrăzile și căile 
ferate, aerodromurile, clădirile de interes istoric, arheologic 
și artistic în temeiul legii; colecțiile muzeelor, galerii de 
artă, arhivele, bibliotecile, și nu în cele din urmă alte bunuri 
dacă acestea sunt prin lege supuse dreptului regimului de 
domeniu public1. De asemenea Codul civil completează 
aceste prevederi în articolul 824, în sensul că aceleași 
bunuri aparțin provinciilor și consiliilor locale (comune în lb. 
Italiană), sunt supuse aceluiași regim de drept și fac parte 
din domeniul public.

În ceea ce privește caracterele bunurilor care fac parte 
din domeniul public, acestea sunt inalienabile și nu pot 
face obiectul unor drepturi în favoarea terțelor părți, cu 
excepția, și în modul și în limitele stabilite de lege2.

De asemenea, se mai prevede faptul că este obligația 
autorităților de a asigura din punct de vedere administrativ 
protecția bunurilor care fac parte din domeniul public.

În legislația italiană se mai prevede faptul că există un 
drept domenial care poate fi exercitat asupra bunurilor 
altora. În acest sens, în art. 825 al C. Civ. Italian se prevăd 
următoarele:

„De asemenea, trebuie să fie supuse regimului 
proprietății publice drepturile reale care se cuvin statului, 
provinciilor și comunelor, care aparțin altor entități în 
cazul în care aceleași drepturi sunt stabilite conform 
Codului Civil pentru realizarea scopurilor de interes public 
corespunzătoare celor cărora aceste bunuri servesc.”

1 Art. 822, Codul Civil Italian.
2 Art. 823, Codul Civil Italian.
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4.1.4. Utilizare abunurilor spuse dreptului de 
proprietate

A. Administrarea generală a bunurilor

În ceea ce privește administrarea bunurilor supuse 
dreptului de proprietate publică, la nivelul Italiei există 
variate reglementări care țin de natura acestui bun.

Astfel, exită trei reglementări în ceea ce privește 
folosirea și administrarea lor:

1. folosinţa directă: aparține exclusiv administrației 
publice și proprietățile de stat sunt excluse oricărei alte 
utilizări de către comunitate;

2. folosinţa comună: administrația publică este și aici 
tituluara dreptului de administrare a bunului, dar la acest 
bun este destinat folosirii lui de către întreaga comunitate;

3. folosinţa particulară: aceasta se realizează exclusiv 
prin procedura concesionării bunurilor care aparțin 
domeniului public.

De asemenea, în legislația italiană se mai prevede că 
Agenția Domeniului Statului poate hotărî să dea spre adminis-
trarea privaților în mod gratuit anumite bunuri care fac parte 
din domeniul public imobiliar, cu condiția ca acele entități să 
fie instituții de asistență socială, caritabile, organisme religi-
oase care urmăresc scopuri umanitare sau culturale.

B. Închirierea, valorificarea bunurilor domeniului public
Pentru valorificarea bunurilor imobile ale statului supuse  

proprietății publice, prin Decretul Legislativ nr. 351 din 
2001 privind unele măsuri de valorificare a patrimonului 
public imobiliar, Decretul Legislativ nr. 63 din 2002 
privind unele măsuri de financiare și fiscale de valorificare 
a patrimonului și de finanțare a infrastructurii, principala 
autoritate care are atribuții în administrarea acestor bunuri 
este Società per la Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici, 
care se află în subordinea Ministerului Italian al Economiei 
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și Finanțelor, iar veniturile așteptate din valorificarea 
drepturilor de proprietate sunt încorporate în instrumente 
financiare care sunt apoi introduse pe piață1.

De asemenea, proprietatea mai poate fi transferată unei 
societăți numită Patrimonio dello Stato SpA, societate al 
cărei capital este deținut integral de Ministerul Economiei, 
și al cărui scop este de a optimiza, gestiona, a vinde 
proprietatea de stat, în conformitate cu cerințele și în 
scopuri de proprietății publice. În acest caz, de asemenea, 
proprietatea este transferată în baza unui decret ministerial 
în cadrul acestei societăți, menținându-se o prevedere 
expresă, și anume că statutul juridic al proprietății de 
stat transferate nu poate să fie modificat, precum și orice 
constrângeri asupra proprietății transferate rămân valabile2.

C. Concesionarea bunurilor proprietate publică
Ca și în România, în Italia bunurile aflate în proprietatea 

publică pot fi concesionate exclusiv de către administrație, 
printr-un contract administrativ. Mai mult de atât, 
legislația italiană prevede faptul că în ceea ce privește 
concesiunea, aceasta este exclusiv administrativă, folosind 
sintagma concessione amministrativa.

În acest sens, legislația italiană definește în mod 
elocvent concesiunea ca fiind: actul administrativ prin care 
administraţia publică permite concesionarului utilizarea 
resurselor și/sau exercitarea activităţilor care nu sunt 
disponibile entităţilor private și sunt rezervate pentru 
autorităţile publice.

Concesiunea este văzută în dreptul italian ca fiind 
transferul de la o instituție publică la o entitate privată a 
unor bunuri publice către entități de drept privat, dar care 

1 Fulvio Constantino, Public Property in Italy, ..., op. cit., p. 86.
2 Fulvio Constantino, Public Property in Italy, ..., op. cit., p. 87.
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vor avea posibilitatea să emită acte unilaterale cu caracter 
autoritar, tocmai în virtutea concesionării acelui bun1.

În ceea ce privește conținutul contractului de concesiune, 
Consiliul de Stat (autoritatea supremă în cazul litigiilor admi-
nistrative) se concentrează asupra a trei aspecte importante 
pe care administrația publică o acordă entității private:2

– natura puterilor acordate privaților;
– valoarea juridică a concesiunilor bunurilor domeniale,
– legătura dintre concesiune și contract.
Ca și în România, concesionarea prezintă mai multe 

dimensiuni:3

– Concesionarea bunurilor afltate în proprietate publică,  
cum ar fi spre exemplu cele din domeniul maritim 
al statului

– Concesionarea de servicii, cum ar fi spre exemplu apă, 
electricitate, gaze.

– Concesionarea de lucrări publice, cum ar fi spre 
exemplu lucrarea privind construirea unui aeroport.

5. Concluzii

Din analiza acestei lucrări putem observa ca dreptul 
de proprietate a fost și este indisolubil legat de evoluția 
sistemului social al societății umane. Evoluția normelor 
juridice din spațiul european în ceea ce privește reglementarea 
dreptului de proprietate au fost în strânsă legătură cu 
evoluțiile istorice ale respectivelor regiuni. Dreptul de 
proprietate a continuat să evolueze şi în epoca modernă şi 
contemporană datorită dezvoltării tehnice şi globalizării 
economiei mondiale, asistăm la concentrări de capitaluri 

1 Mario S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1977, 24.
2 Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 10/10/2005 nr. 5473.
3 http://www.treccani.it/enciclopedia/concessione-amministrativa/, 

accesat; 27.07.2016.
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şi formarea, în diverse domenii – servicii, industrie, comerț 
– a unor societăți transnaționale care depăşesc ceea ce se 
înțelegea până în prezent prin proprietatea individuală.

Figura 1: Dimensiuni ale dreptului de proprietate în Europa

Sursa: Autorul

Proprietatea publică a jucat încă din epoca romană și 
până în prezent un rol important în ceea ce noi azi definim 
ca fiind unul dintre cele mai complexe drepturi, respectiv 
dreptul de proprietate.

În ceea ce privește reglementarea proprietății publice, 
putem spune că aceasta ține de tradițiile și moștenirile 
istorice ale statelor europene, precum și de regimurile pe 
care aceste state le-au cunoscut.

În acest sens, în România – spre deosebire de Italia – 
care a cunoscut un regim dictatorial de tip comunist, unde 
proprietatea era a fi considerată de stat, reglementările 
în acest domeniu sunt mai variate și au un caracter mai 
pronunțat. Acest lucru a fost și o consecință a faptului 
că odată cu prăbuşirea regimurilor totalitare din țările 
europene din anul 1989, aceste state au trebuit să se 
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adapteze la în procesul de dezvoltare economică bazat pe 
economia de piață și bazat pe proprietatea privată, la care 
a trebuit să se revină, nu fără a ignora dimensiunea pe care 
proprietate de stat o avea în acea perioadă.

Tabelul 1: Reglementarea dreptului de proprietate publică în 
România și Italia

Dimensiuni de 
reglementare a 

proprietăţii publice

România Italia

Reglementări 
primare

Art 44, 136 Constituție Art. 42 Constituție 

Reglemnetăti 
secundare

Art. 552, Noul Cod Civil
Legea nr. 213/1998 
privind proprietatea 
publică și regimul juridic 
al acesteia

Art. 832. Cod Civil
Legea 281/1970

Titulari ai dreptului 
de proprietate

Statul
Unitățile administrativ 
teritoriale: Județul, 
orașul, comuna

Statul
Unitățile administrativ 
teritoriale: Regiunile, 
provinciile, 
consiliile locale, 
municipalitățile

Domeniul public Nu există o definire 
clară, Trimiteri la 
reglementări din legi 
speciale în materie: 
Legea nr. 213/1998

Există o deifinire și o 
reglementare clară.
Art 822 Cod Civil 

Utilizarea bunurilor 
proprietate publică 

Darea în administrare,
Concesionare,
Închiriere

Administrare: 
comună, directă, 
particulară
Concesionare,
Închiriere

Sursa: Autorul

De asemenea, din analiza întreprinsă putem spune că 
există o tendință comună a celor două țări de a valorifica 
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bunurile ce compun domeniul public prin intermediul 
entităților private, în special prin intermediul concesionării 
acestora către privați, în ambele situații aceste contracte 
fiind contracte administrative și urmând proceduri 
riguroase ale dreptului public.

Analiza studiului comparativ asupra celor două țări 
a avut la bază faptul că atât România, cât și Italia au 
sisteme juridice asemănătoare, ambele plecând de la 
tradiția dreptului roman. Însă deosebirea de reglementare 
a proprietății publice se vede tocmai în moștenirea istorică 
a fiecărui stat, în sensul că Italia nu cunoscut ca și România 
un sistem politic comunist, care a anihilat proprietatea 
privată. Sistemul dictatorial italian a durat o perioada 
limitată și nu a deființat proprietatea privată.
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Darea în plată – modalitate de stingere  
a creanțelor fiscale și de dobândire 

a proprietății publice

Dr. Arina DRAGODAN
arina_dragodan@yahoo.com

I. Introducere. Sediul materiei

Obligația fiscală este definită la art. 1 pct. 27 din Noul 
Cod de procedură fiscală1, în vigoare de la 1 ianuarie 2016, 
ca fiind obligația de plată a oricărei sume care se cuvine 
bugetului general consolidat, reprezentând obligația fiscală 
principală şi obligația fiscală accesorie.

Obligație fiscală principală este obligația de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuțiilor sociale, precum şi 
obligația organului fiscal de a restitui sumele încasate fără a 
fi datorate şi de a rambursa sumele cuvenite, în situațiile şi 
condițiile prevăzute de lege, iar obligație fiscală accesorie este 
obligația de plată sau de restituire a dobânzilor, penalităților 
sau a majorărilor, aferente unor obligații fiscale principale.

În doctrină s-a apreciat că obligația fiscală reprezintă 
un raport juridic în care creditorul are dreptul să îi pretindă 
debitorului îndeplinirea unei anumite prestații în legătură 
cu o creanță fiscală, putând recurge, la nevoie, la forța de 
constrângere a statului2.

1 Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscală, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 547 din 23 iulie 2015, cu 
modificările și completările ulterioare.

2 Alin Trăilescu, Izvorul și individualizarea obligaţiilor fiscale în lumina  
actualului Cod de procedură fiscală (Ordonanţa Guvernului nr. 92 din 2003),  
precum și a Noului Cod de procedură fiscală (Legea. 207 din 2015), ce va 
intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, publicat în Revista Dreptul nr. 10/2015, 
p. 46 – 64.



228

PUBLIC PROPERTY. 
PERSPECTIVES AND DEVELOPMENTS WITHIN THE ADMINISTRATIVE SPACE

La rândul său, creanța fiscală este definită de Codul 
de procedură fiscală la art. 1 pct. 10 ca fiind dreptul la 
încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general 
consolidat, reprezentând creanța fiscală principală şi 
creanța fiscală accesorie.

Creanță fiscală principală reprezintă dreptul la 
perceperea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor sociale, 
precum şi dreptul contribuabilului la restituirea sumelor 
plătite fără a fi datorate şi la rambursarea sumelor cuvenite, 
în situațiile şi condițiile prevăzute de lege, iar creanță fiscală 
accesorie reprezintă dreptul la perceperea dobânzilor, 
penalităților sau majorărilor aferente unor creanțe fiscale 
principale, precum şi dreptul contribuabilului de a primi 
dobânzi, în condițiile legii.

Actul prin care, potrivit legii, se stabileşte şi se 
individualizează creanța fiscală este titlul de creanță fiscală.

Cu privire la naşterea creanțelor şi obligațiilor fiscale, Noul  
Cod de procedură fiscală prevede la art. 21 că dacă legea 
nu prevede altfel, dreptul de creanță fiscală şi obligația 
fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit 
legii, se constituie baza de impozitare care le generează 
sau în momentul la care contribuabilul / plătitorul este 
îndreptățit, potrivit legii, să ceară restituirea.

Astfel se naşte dreptul organului fiscal de a stabili 
şi a determina obligația fiscală datorată sau dreptul 
contribuabilului / plătitorului de a solicita restituirea.

Codul de procedură fiscal prevede că stingerea 
creanțelor fiscale se face prin plată, compensare, executare 
silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată şi prin alte 
modalități prevăzute expres de lege.

Astfel, remarcăm că darea în plată în domeniul fiscal 
este una dintre modalitățile de stingere a creanțelor fiscale 
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prevăzute la art. 22 din Noul Cod de procedură fiscală, 
procedură care este reglementată pe larg la art. 263 al 
capitolului XII din cod, denumit „Stingerea creanțelor 
fiscale prin alte modalități”.

Legiuitorul a reglementat astfel darea în plată ca fiind o 
modalitate specială de stingere a creanțelor fiscale alături 
de conversia în acțiuni a obligațiilor fiscale, insolvabilitatea 
și anularea creanțelor fiscale.

Prin Ordinul ministrului economiei şi finanțelor nr. 486  
din 20071 a fost aprobată procedura privind stingerea 
creanțelor reprezentând impozite, taxe şi alte venituri 
datorate bugetului de stat şi / sau a creanțelor reprezentând 
contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei şi 
Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a 
unor bunuri imobile proprietate a debitorilor.

Având în vedere dispozițiile art. 346 alin. (1) din Legea 
nr. 207 din 2015, după intrarea în vigoare a Codului de 
procedură fiscală, la data de 1 ianuarie 2016, această 
procedură aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi 
finanțelor nr. 486 din 2007 urma să se aplice până la data 
aprobării unui nou act normativ de aplicare a prevederilor 
noului cod de procedură fiscală, în măsura în care vechile 
prevederi nu contravin prevederilor acestuia. Se impunea 
elaborarea unui nou ordin de către Ministerul finanțelor 

1 Ordinul ministrului economiei şi finanțelor nr. 486 din 15 iunie 2007 
pentru aprobarea Procedurii privind stingerea creanțelor reprezentând 
impozite, taxe şi alte venituri datorate bugetului de stat şi/sau a creanțelor 
reprezentând contribuții sociale administrate de Ministerul Economiei şi 
Finanțelor prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri 
imobile proprietate a debitorilor, publicat în Monitorul Oficial al României 
nr. 420 din 22 iunie 2007, modificat și completat prin Ordinul ministrului 
economiei şi finanțelor nr. 2142 din 2008, publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 575 din 30 iulie 2008 și prin Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 20 din 2010, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 17 
din 11 ianuarie 2010, abrogat la data de 26 iulie 2016.
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publice care să reglementeze procedura dării în plată, 
adaptat terminologiei utilizată în Legea nr. 207 din 2015.

În acest context, a fost publicat și a intrat în vigoare 
la data de 26 iulie 2016 Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 1054 din 20161 pentru aprobarea componenței 
şi a regulamentului de organizare şi funcționare al Comisiei 
pentru analiza şi soluționarea cererilor debitorilor care 
solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea în 
proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, 
precum şi de stabilire a documentației care însoțeşte 
cererea, care a abrogat Ordinului ministrului economiei 
şi finanțelor nr. 486 din 2007 de la data intrării sale în 
vigoare.

Totodată, procedura stingerii creanțelor fiscale prin 
dare în plată implică și aplicarea dispozițiilor legale speciale 
care reglementează proprietatea publică, respectiv, Legea 
nr. 213 din 1998 privind privind bunurile proprietate 
publică2, precum și dispozițiile de drept comun în domeniu, 
respectiv, Legea nr. 287 din 2009 privind Codul civil3,  
titlul VI „Proprietatea publică”, art. 858 – 875.

1 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1054 din 2016 din 5 iulie 
2016 pentru aprobarea componenței şi a regulamentului de organizare 
şi funcționare al Comisiei pentru analiza şi soluționarea cererilor 
debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea 
în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum şi de 
stabilire a documentației care însoțeşte cererea, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 565 din 26 iulie 2016.

2 Legea nr. 213 din 1998 privind privind bunurile proprietate publică, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu 
modificările și completările ulterioare.

3 Legea nr. 287 din 2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul 
Oficial nr. 511 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările 
ulterioare.
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II. Procedura dării în plată ca modalitate de 
stingere a creanțelor fiscale

1. Aspecte generale privind reglementarea legală a dării 
în plată

În accepțiunea Codului de procedură fiscală, respectiv 
a art. 263, creanțele fiscale administrate de organul 
fiscal central, cu excepția celor cu reținere la sursă şi a 
accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale şi 
a altor creanțe transmise spre colectare organului fiscal 
central, precum şi creanțele fiscale administrate de organul 
fiscal local pot fi stinse, la cererea debitorului, oricând, cu 
acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea 
publică a statului sau, după caz, a unității administrativ-
teritoriale a bunurilor imobile reprezentând construcție şi 
teren aferent, precum şi terenuri fără construcții, după caz, 
chiar dacă acestea sunt supuse executării silite de către 
organul fiscal competent, potrivit codului de procedură 
fiscală.

Aceste dispoziții legale sunt aplicabile şi persoanelor 
care îşi asumă obligația de plată a debitorului, ca debitor 
garant, printr-un angajament de plată sau printr-un 
alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei 
garanții reale la nivelul obligației de plată, în limita sumei 
garantate şi a sumei realizate din valorificarea garanției, 
dar în acest caz, legiuitorul a prevăzut că, prin excepție 
de la prevederile mai sus-menționate, bunurile imobile 
oferite în vederea stingerii prin dare în plată trebuie să 
nu fie supuse executării silite şi să nu fie grevate de alte 
sarcini cu excepția ipotecii constituite în condițiile Codului 
de procedură fiscală.
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În doctrină1 s-a apreciat că aceste prevederi legale relevă 
faptul că obligațiile fiscale cu titlu general pot consta în 
a da, adică a transmite dreptul de proprietate a unui bun.

Codul de procedură fiscală prevede că, în funcție 
de natura creanței fiscale, aprobarea dării în plată se 
face de către o comisie numită prin ordin al ministrului 
finanțelor publice sau, după caz, prin hotărâre a autorității 
deliberative, căreia organul fiscal îi transmite cererea, 
însoțită de propunerile sale.

La nivelul administratiei fiscale centrale, cererile de 
stingere a creanțelor fiscale fac obiectul analizei unei 
comisii care hotărăşte, prin decizie, asupra modului de 
soluționare a acestor cereri, context în care art. 263 alin. (5)  
din Codul de procedură fiscală reglementează faptul că prin 
ordin al ministrului finanțelor publice va fi numită comisia 
pentru analiza şi soluționarea cererilor privind stingerea 
creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, 
prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor 
bunuri imobile proprietate a debitorilor, precum şi de 
stabilire a documentației care însoțeşte cererea.

Ca urmare, Ministerul finanțelor publice a elaborat un 
proiect de ordin2 adaptat terminologiei utilizată în Legea 
nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

1 Madalin Irinel Niculeasa, Creanţele și obligaţiile fiscale, Ed. C.H. 
Beck, București, 2009, p. 213.

2 Proiect de ordin al ministrul finanțelor publice pentru aprobarea 
componenței şi a regulamentului de organizare şi funcționare al 
Comisiei pentru analiza şi soluționarea cererilor privind stingerea 
creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin trecerea 
în proprietatea publicăa statului a unor bunuri imobile proprietate 
a debitorilor, precum şi de stabilire a documentației care însoțeşte 
cererea, postat pe site-ul Ministerului finanțelor publice în vederea 
dezbaterii publice, în data de 16.06.2016.

http://www.mfinante.gov.ro/transparent.html?method=transpare
nta&pagina=acasa&locale=ro&d-6834775-p=2.
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modificările şi completările ulterioare, care înlocuieşte 
ordinul menționat anterior, cu excepția procedurilor 
de lucru la nivelul Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală care, în măsura în care se apreciază necesar a fi 
reglementate, vor fi aprobate prin Ordin al preşedintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Ordinul 
ministrului finanțelor publice nr. 1054 din 20161 pentru 
aprobarea componenței şi a regulamentului de organizare 
şi funcționare al Comisiei pentru analiza şi soluționarea 
cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe 
fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a 
unor bunuri imobile, precum şi de stabilire a documentației 
care însoțeşte cererea, a intrat în vigoare la data de 26 iulie 
2016, dată de la care a fost abrogat Ordinului ministrului 
economiei şi finanțelor nr. 486 din 2007.

Această comisie analizează cererea numai în condițiile 
existenței unor solicitări de preluare în administrare, 
potrivit legii, a acestor bunuri din care să rezulte că bunurile 
respective urmează a fi destinate uzului şi interesului 
public, şi numai dacă s-a efectuat inspecția fiscală la 
respectivul contribuabil.

Actul prin care Comisia hotărăşte asupra modului de 
soluționare a cererii îl constituie decizia. În cazul admiterii 
cererii, comisia dispune organului fiscal competent 
încheierea procesului-verbal de trecere în proprietatea 
publică a bunului imobil şi stingerea creanțelor fiscale. 
Comisia poate respinge cererea în situația în care bunurile 

1 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1054 din 2016 din 5 iulie 
2016 pentru aprobarea componenței şi a regulamentului de organizare 
şi funcționare al Comisiei pentru analiza şi soluționarea cererilor 
debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea 
în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum şi de 
stabilire a documentației care însoțeşte cererea, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 565 din 26 iulie 2016.
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imobile oferite nu sunt destinate uzului sau interesului 
public.

Bunurile imobile trecute în proprietatea publică 
conform Codului de procedură fiscală sunt date în 
administrare în condițiile legii, cu condiția menținerii, pe o 
perioadă de 5 ani, a uzului şi a interesului public, condiția 
legală impusă fiind aceea ca până la intrarea în vigoare a 
actului prin care s-a dispus darea în administrare, imobilul 
să se afle în custodia instituției care a solicitat preluarea 
în administrare. Instituția care are bunul în custodie are 
obligația inventarierii acestuia, potrivit legii.

O chestiuine importantă reglementată de noul cod de 
procedură fiscală este aceea că în cazul în care operațiunea 
de transfer al proprietății bunurilor imobile prin dare în 
plată este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus 
taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe 
valoarea adăugată aferentă operațiunii de dare în plată.

În cazul bunurilor date în plată care sunt supuse 
executării silite de către organul fiscal competent, la data 
întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în proprietatea 
publică a statului a bunului imobil încetează măsura 
de indisponibilizare a acestuia, precum şi calitatea de 
administrator-sechestru a persoanelor desemnate conform 
legii, dacă este cazul.

În ceea ce privește eventualele cheltuieli de administrare 
efectuate în perioada cuprinsă între data încheierii 
procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a 
statului a bunurilor imobile şi preluarea în administrare 
prin hotărâre a Guvernului, legiuitorul a stabilit că acestea 
sunt suportate de instituția publică solicitantă. În cazul în 
care Guvernul hotărăşte darea în administrare către altă 
instituție publică decât cea solicitantă, cheltuielile de 
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administrare se suportă de instituția publică căreia i-a fost 
atribuit bunul în administrare.

A fost reglementată de codul de procedură fiscală și 
situația revendicării ulterioare a bunurilor care au fost 
date în plată, urmată de restituirea acestora și renașterea 
creanțelor fiscale. Astfel, în cazul în care bunurile imobile 
trecute în proprietatea publică au fost revendicate şi 
restituite, potrivit legii, terțelor persoane, debitorul este 
obligat la plata sumelor stinse prin această modalitate. 
Creanțele fiscale renasc la data la care bunurile imobile au 
fost restituite terțului.

De asemenea, o chestiune importantă o constituie 
reglementarea cazului în care, în interiorul termenului 
de prescripție a creanțelor fiscale, comisia special numită 
prin ordin al ministrului ia cunoştință despre unele aspecte 
privind bunurile imobile, necunoscute la data aprobării 
cererii debitorului. Aceasta (comisia) poate decide, pe 
baza situației de fapt, revocarea, în tot sau în parte, a 
deciziei prin care s-a aprobat stingerea unor creanțe fiscale 
prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea publică, 
creanțele fiscale renascând de la această dată.

În cele două situații mai sus-menționate, pentru 
perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea publică 
şi data la care au renăscut creanțele fiscale, respectiv data 
revocării deciziei prin care s-a aprobat darea în plată, nu se 
datorează dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de 
întârziere, după caz.

2. Condițiile dării în plată

Din definiția dată de art. 263 alin. (1) din Codul de 
procedură fiscală, precum și din prevederile Ordinului 
ministrului finanțelor publice nr. 1054 din 2016 putem 
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evidenția condițiile impuse de legiuitor dării în plată, și 
anume:

– existența unei creanțe fiscale administrate de către 
organul fiscal central sau local, cu excepția celor cu 
reținere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora, a 
drepturilor vamale şi a altor creanțe transmise spre 
colectare organului fiscal central;

– cererea debitorului/debitorului garant care solicită  
stingerea creanței fiscale, prin trecerea în proprietatea 
publică a statului a bunurilor imobile proprietatea 
acestuia;

– acordul creditorului fiscal, fără de care nu poate fi 
demarată procedura dării în plată. În acest sens,  
organul fiscal transmite cererea, însoțită de 
propunerile sale, comisiei numite prin ordin al 
ministrului finanțelor publice sau, după caz, prin 
hotărâre a autorității deliberative;

– dreptul de proprietate al debitorului asupra bunurilor 
imobile care fac obiectul cererii de dare în plată, 
precum şi faptul că bunurile imobile nu sunt grevate 
de drepturi reale şi de alte sarcini;

– obiectul dării în plată îl constituie întotdeauna 
bunurile imobile reprezentând construcție şi 
teren aferent, precum şi terenuri fără construcții, 
inclusiv bunurile aflate în procedura executării silite 
demarată de organul fiscal competent;

– caracterul special al bunurilor asupra cărora poartă 
darea în plată, respectiv, bunurile imobile oferite în 
plată să fie destinate uzului şi interesului public;

– existența unor solicitări de preluare în administrare, 
potrivit legii, a bunurilor oferite în plată;



237

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

– efectuarea inspecției fiscale la contribuabilul care a 
solicitat darea în plată;

– aprobarea dării în plată de către o comisie numită 
prin ordin al ministrului finanțelor publice sau, după 
caz, prin hotărâre a autorității deliberative;

– trecerea în proprietatea publică a statului sau, după 
caz, a unității administrativ-teritoriale a bunurilor 
imobile reprezentând construcție şi teren aferent, 
precum şi terenuri fără construcții oferite în plată;

– darea în administrare a bunurilor imobile trecute în 
proprietatea publică, cu condiția menținerii, pe o 
perioadă de 5 ani, a uzului şi a interesului public.

3. Subiectele raportului juridic fiscal privind darea în plată

Raporturile obligaționale fiscale au – la fel ca raporturile 
de obligații civile1 – patru elemente componente, și anume: 
subiectele, conținutul, obiectul și sancțiunea.

În cadrul raportului juridic fiscal, potrivit Codului 
de procedură fiscală, unul dintre subiecte este statul 
sau unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, 
subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care 
intră în acest raport de pe poziția de purtător al autorității 
de stat, iar celălat subiect de drept este contribuabilul / 
plătitorul, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi 
şi obligații în cadrul acestui raport.

Conținutul raportului obligațional fiscal desemnează 
totalitatea drepturilor și obligațiilor părților acestui raport 
juridic care se nasc, se modifică și se sting în legătură cu acti-

1 Liviu Pop, Consideraţii generale cu privire la obligaţiile civile, în 
„Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile”, de L. Pop, I.-F. Popa, S.-I. 
Vidu, Editura Universul Juridic, București, 2012, p. 14.
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vitatea de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor 
sociale datorate bugetului general consolidat1.

Debitorul fiscal, în accepțiunea Codului de procedură 
fiscală, este titularul unei obligații de plată corelativă unui 
drept de creanță fiscală.

Contribuabililor le sunt stabilite prin lege obligații 
fiscale diferite, în raport cu cuantumul veniturilor într-o 
perioadă determinată de timp, cu mărimea averii deținute 
(respectiv cu volumul bunurilor şi serviciilor dobândite, 
înstrăinate ori folosite / consumate) sau în funcție de tipul 
de activitate desfăşurată ori de gama de acte sau servicii 
(îndeplinite / prestate de autoritățile publice ori de către 
persoane asimilate) de care au beneficiat. Contribuabilii 
pot fi grupați pe două mari categorii: contribuabili persoane 
juridice şi contribuabili persoane fizice2.

Subiectul impunerii sau debitorul este acea persoană 
fizică şi / sau juridică ce datorează, potrivit legii, un impozit, 
o taxă ori este obligată la efectuarea unei anumite prelevări 
de la bugetul public național (sau, mai concret, în contul 
bugetului de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, etc).

Toate persoanele fizice şi / sau juridice care datorează 
la buget – cu titlu personal sau pentru alte persoane –  
impozite, taxe sau contribuții sociale sunt denumite 
generic contribuabili3.

1 În legătură cu conținutul raporturilor juridice fiscale, a se vedea 
D. Dascălu, Tratat de contencios fiscal, Editura Hamangiu, 2014, p. 168, 
citat de Alin Trăilescu, Izvorul și individualizarea obligaţiilor fiscale ..., 
op.cit., p. 46 – 64.

2 Cosmin Flavius Costaş, Mircea Ştefan Minea, Drept fiscal,  
Ed. Universul Juridic, 2015, Bucureşti, p. 62 – 63.

3 Idem, p. 69.
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În raportul juridic fiscal al cărui obiect îl constituie darea în 
plată ca modalitate de stingere a creanțelor fiscale, subiectele 
sunt debitorul – ca titular al obligației fiscale de plată, și 
creditorul fiscal – ca titular al dreptului de creanță fiscală.

Legiuitorul fiscal a limitat calitatea de debitor în 
situația dării în plată, în sensul că nu poate solicita stingerea 
creanțelor fiscale prin dare în plată persoana care, în numele 
contribuabilului, conform legii, are obligația de a reține la 
sursă şi de a plăti impozite, taxe şi contribuții sociale.

De asemenea, această procedură nu se aplică nici 
debitorilor care au obligații vamale sau debitorilor ale 
căror creanțe au fost transmise spre colectare organului 
fiscal central de către alte instituții, conform codului de 
procedură fiscală.

În rest, poate avea calitatea de subiect în cadrul acestui 
raport juridic fiscal orice debitor, titular al obligației fiscale 
de plată, cu excepția plătitorilor, incluzându-i chiar și pe 
cei ale căror creanțe sunt supuse executării silite de către 
organul fiscal competent.

În schimb, darea în plată se aplică și debitorilor prevăzuți 
la art. 24 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, adică 
debitorilor garanți care îşi asumă obligația de plată ale 
debitorului printr-un angajament de plată sau printr-un alt 
act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanții 
reale la nivelul obligației de plată, în limita sumei garantate 
şi a sumei realizate din valorificarea garanției, cu condiția 
ca bunurile imobile oferite în vederea stingerii prin dare în 
plată să nu fie supuse executării silite şi să nu fie grevate 
de alte sarcini cu excepția ipotecii constituite în condițiile  
art. 24 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

O altă condiție este aceea ca la debitorii contribuabili 
cărora li se aprobă darea în plată să se fi efectuat inspecția 
fiscală.
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În ceea ce privește calitatea de creditor fiscal, Codul 
de procedură fiscală l-a definit ca fiind titularul unui drept 
de creanță fiscală.

În cadrul raportului juridic fiscal al cărui obiect îl 
constituie darea în plată, creditor fiscal poate fi statul, 
reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin A.N.A.F. 
şi unitățile subordonate acesteia, precum și unitățile 
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile 
administrativ-teritoriale ale municipiilor, reprezentate 
de autoritățile administrației publice locale, precum şi 
de compartimentele de specialitate ale acestora, pentru 
creanțele fiscale pe care acestea le administrează.

4. Caracterul special al bunului asupra căruia poartă darea 
în plată și efectul dării în plată

Codul de procedură fiscală prevede că bunul care 
poate fi dat în plată pentru stingerea obligațiilor fiscale 
trebuie să fie un bun imobil proprietatea debitorului 
reprezentând construcție şi teren aferent, precum şi teren 
fără construcție, inclusiv bunurile supuse executării silite 
de către organul fiscal. Darea în plată se realizează prin 
trecerea bunului imobil în proprietatea publică a statului 
sau, după caz, a unității administrativ-teritoriale. Mai 
exact, condiția de a fi proprietarul bunului imobil este 
expres prevăzută în O.M.F.P. nr. 1054 din 2016.

Bunurile mobile proprietarea debitorului nu sunt 
admise pentru a fi date în plată.

În ceea ce privește cealaltă categorie de debitori care 
pot solicita darea în plată, respectiv, debitorii garanți 
care îşi asumă obligațiile de plată ale debitorului printr-
un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în 
formă autentică, pentru aceștia legiutorul a impus condiția 
ca bunurile imobile oferite în vederea stingerii prin dare 
în plată să fie proprietatea acestora și să nu fie supuse 
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executării silite, precum şi să nu fie grevate de alte sarcini 
cu excepția ipotecii constituite în condițiile art. 24 alin. (1) 
lit. a) din Codul de procedură fiscală.

A doua condiție impusă de Codul de procedură fiscală 
este aceea ca bunul imobil asupra căruia poartă darea 
în plată să poată fi destinat uzului şi interesului public.

Acest lucru este necesar deoarece Comisia constituită 
special pentru procedura de dare în plată analizează cererea 
numai în condițiile existenței unor solicitări de preluare în 
administrare a acestui bun. În cazul neîndeplinirii acestei 
condiții, comisia respinge cererea de soluționare a dării în 
plată a bunului imobil.

Efectul dării în plată este trecerea bunului imobil oferit 
în proprietatea publică a statului sau, după caz, a unității 
administrativ-teritoriale.

Acest domeniu este guvernat de dreptul comun, astfel 
că în conformitate cu prevederile art. 554 din Codul civil 
bunurile statului şi ale unităților administrativ-teritoriale 
care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz 
sau de interes public formează obiectul proprietății publice, 
însă numai dacă au fost legal dobândite de către acestea.

Legiuitorul a impus o condiție privind afectațiunea 
bunul imobil și în sarcina celor care iau în administrare 
bunul, și anume ca bunurilor imobile trecute prin dare 
în plată în proprietatea publică și date în administrare în 
condițiile legii să le fie menținute calitatea de bun imobil 
de uz sau interes public pe o perioadă de 5 ani.

5. Documentele obligatorii în cazul depunerii cererii privind 
stingerea creanțelor fiscale prin trecerea în proprietatea 
publică a statului a unor bunuri imobile proprietate a 
debitorilor, prevăzute de O.M.F.P. nr. 1054 din 2016
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Un aspect important care necesită a fi menționat este 
acela al documentelor necesare care însoțesc cererea 
privind stingerea creanțelor fiscale administrate de organul 
fiscal central prin darea în plată a unor bunuri imobile 
proprietate a debitorilor.

Astfel că la cerere trebuie anexate următoarele documente:

a) copii legalizate de pe actele care atestă dreptul 
de proprietate al debitorului / debitorului garant asupra 
bunurilor imobile pentru care acesta solicită trecerea în 
proprietatea publică a statului;

b) extras de carte funciară, în original, emis în condițiile 
legii, la data depunerii cererii, de către biroul de carte 
funciară din cadrul oficiului de cadastru şi publicitate 
imobiliară în a cărui rază teritorială se află bunul imobil, din 
care să rezulte că acesta nu este grevat de drepturi reale 
şi de alte sarcini;

c) documentul încheiat în formă autentică prin care 
debitorul garant îşi asumă obligația de plată a debitorului;

d) raportul de evaluare întocmit de un expert privind 
bunurile imobile care fac obiectul dării în plată;

e) documentul emis de instituțiile abilitate, din care 
să rezulte că bunurile imobile nu fac obiectul unor cereri 
privind retrocedarea proprietății sau al altor litigii;

f) în cazul debitorului / debitorului garant persoană 
juridică, copii de pe fişa mijlocului fix şi de pe balanța 
analitică a mijloacelor fixe;

g) certificat constatator eliberat de oficiul registrului 
comerțului din care să rezulte că pe numele debitorului 
/ debitorului garant persoană juridică nu sunt înscrise 
mențiuni cu privire la declararea stării de insolvență;
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h) acordul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice ori al Ministerului Sănătății,  
după caz, referitor la stingerea prin dare în plată a 
contribuțiilor sociale care se fac venit la bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul 
asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
ori bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate, după caz;

i) declarație pe propria răspundere a debitorului / 
debitorului garant din care să rezulte că bunurile imobile nu 
sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participațiune, 
aport la capitalul social al unei societăți şi/sau nu sunt 
închiriate ori concesionate, închiriate, arendate;

j) declarație pe propria răspundere a debitorului / 
debitorului garant din care să rezulte că pe numele acestuia 
nu există cereri sau nu a fost deschisă procedura insolvenței 
sau că nu se află în administrare specială, potrivit legii;

k) declarație pe propria răspundere a debitorului / 
debitorului garant, potrivit căreia bunurile imobile nu 
sunt grevate de drepturi reale şi de alte sarcini şi că nu fac 
obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietății;

l) declarație pe propria răspundere din care să rezulte că 
la data depunerii cererii bunurile imobile care fac obiectul 
solicitării de dare în plată sunt proprietate a debitorului/
debitorului garant.

6. Funcționarea Comisiei pentru analiza şi soluționarea 
cererilor debitorilor care solicită stingerea creanțelor fiscale 
prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri 
imobile proprietatea acestora

Față de componența comisiei care era reglementată prin 
OMFP nr. 486 din 2007, ordin care a fost abrogat recent, 
prin O.M.F.P. nr. 1054 din 2016 au fost operate modificări, 
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în sensul eliminării din componența acestei comisii a 
doi membri, respectiv a directorului general al Direcției 
generale legislație Cod fiscal şi reglementări vamale 
din cadrul Ministerul Finanțelor Publice și a directorului 
Direcției de metodologie contabilă instituții publice din 
Ministerul Finanțelor Publice. Motivația acestei modificări 
rezidă în faptul că activitatea structurilor coordonate de 
membrii mai sus menționați interferează în mică măsură 
cu procedura stingerii creanțelor fiscale prin dare în plată, 
respectiv regimul TVA și înregistrarea contabilă în cazul 
bunului dat în plată. În consecință, acest aspect poate fi 
clarificat prin formularea unor opinii de către respectivele 
direcții, la solicitarea comisiei. Pe de altă parte, întrucât 
procedura de stingere a creanțelor prin dare în plată este 
reglementată la nivelul Codului de procedură fiscală, în 
componența comisiei a fost introdus un nou membru, 
respectiv directorul general al Direcției generale legislație 
Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile1.

Componența actualei Comisii pentru analiza şi 
soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea 
unor creanțe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică 
a statului a unor bunuri imobileeste prevăzută la anexa 1 
la OMFP nr. 1054 din 2016. Enumerăm mai jos membrii 
comisiei pentru a evidenția rolul direcțiilor de specialitate 
din cadrul Ministerului finanțelor publice și al Agenției 
naționale de administrare fiscală în aprobarea procedurii 
de dare în plată a creanțelor fiscale:

1 Referat de aprobare al Ordinului ministrului finanțelor publice 
pentru aprobarea componenței şi a regulamentului de organizare şi 
funcționare al Comisiei pentru analiza şi soluționarea cererilor privind 
stingerea creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, 
prin trecerea înproprietatea publică a statului a unor bunuri imobile 
proprietate a debitorilor, precum şi de stabilire a documentației care 
însoțeşte cererea. Sursa: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/
transparenta/RAproiectOMFPComisiadareinplata16062016.pdf.
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a) vicepreşedintele Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală care coordonează activitatea de administrare – 
preşedinte;

b) vicepreşedintele Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală care coordonează activitatea de control – 
vicepreşedinte;

c) secretarul general al Ministerului Finanțelor Publice –  
vicepreşedinte;

d) secretarul general al Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală – vicepreşedinte;

e) directorul general al Direcției generale juridice din 
Ministerul Finanțelor Publice – membru;

f) directorul general al Direcției generale de legislație 
Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile 
din Ministerul Finanțelor Publice – membru;

g) directorul general al Direcției generale de legislație şi 
reglementare în domeniul activelor statului din Ministerul 
Finanțelor Publice – membru;

h) directorul general al Direcției generale de 
reglementare a colectării creanțelor bugetare din Agenția 
Națională de Administrare Fiscală – membru;

i) directorul general al Direcției generale juridice din 
Agenția Națională de Administrare Fiscală – membru;

j) directorul general al Direcției generale coordonare 
inspecție fiscală din Agenția Națională de Administrare 
Fiscală – membru;

k) directorul general al Direcției generale de buget şi 
contabilitate din Agenția Națională de Administrare Fiscală 
– membru;

l) directorul general al direcției generale regionale a 
finanțelor publice, directorul general al Direcției Generale 
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Regionale a Finanțelor Publice Bucureşti sau directorul 
general al Direcției generale de administrare a marilor 
contribuabili, după caz – membru;

m) specialist în evaluarea bunurilor, din cadrul structurilor 
organului fiscal central, desemnat de preşedintele Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală – membru.

Regulamentul de organizare şi funcționare al Comisiei 
este prevăzut în anexa 2 la același ordin.

Comisia este condusă de un preşedinte. Preşedintele 
comisiei este vicepreşedintele Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală care coordonează activitatea de 
colectare a veniturilor bugetare.

Comisia îşi va desfășura activitatea în şedinte de lucru, 
întrunindu-se ori de câte ori este cazul, la convocarea 
preşedintelui acesteia, comunicată prin grija secretariatului 
tehnic.

Comisia decide modul de soluționare a cererilor 
debitorilor în conformitate cu dispozițiile legale, pe baza 
documentației care trebuie depuse conform anexei nr. 3 
la ordin.

Comisia este legal constituită dacă sunt prezenți 
jumătate plus unu din numărul membrilor acesteia, cu 
prezența obligatorie a preşedintelui sau a vicepreşedintelui 
care îndeplineşte atribuțiile preşedintelui în lipsa acestuia, 
iar în situația în care membrii comisiei au opinii divergente 
privind modul de soluționare al cererii, acestea vor trebui 
să fie motivate şi se vor consemna în procesul-verbal ca 
opinii separate și se va decide legal asupra modului de 
soluționare a cererilor, cu votul a cel puțin jumătate plus 
unu din numărul membrilor prezenți.

Asupra celor discutate şi hotărâte de comisie se încheie, 
prin grija secretariatului tehnic al comisiei, un proces-
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verbal. Procesul-verbal trebuie să fie semnat de toți 
membrii prezenți ai comisiei sau de înlocuitorii de drept 
ai acestora.

Din punct de vedere organizatoric, noutatea pe care o 
introduce OM.F.P nr. 1054 din 2016 este aceea că prevede 
înființarea în cadrul Direcției generale de reglementare 
a colectării creanțelor bugetare din cadrul A.N.A.F a un 
secretariat tehnic compus din 4 persoane din structura 
acestei direcții pentru ducerea la îndeplinire de către 
comisie a atribuțiilor ce ii revin.

Conform prevederilor art. 4 din anexa 2 la ordin, atribu-
țiile Secretariatului Tehnic al comisiei sunt următoarele:

a) organizarea evidenței cererilor debitorilor transmise 
de direcțiile generale regionale a finanțelor publice sau de 
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, 
care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea 
în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile, a 
proceselor-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedințe 
de lucru a comisiei, a deciziilor de aprobare / respingere / 
revocare a cererilor debitorilor, a deciziilor de soluționare 
a contestațiilor şi a deciziilor de îndreptare a erorilor 
materiale emise de comisie, a adreselor prin care se 
comunică deciziile comisiei, precum şi a altor acte emise 
de comisie şi asigură arhivarea acestora;

b) verificarea, la primirea cererii, dacă aceasta, precum 
şi documentația în susținere ce o însoțeşte, cuprinde datele 
şi / sau documentele prevăzute în Anexa nr. 3 şi verifică 
respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la 
executarea silită a creanțelor fiscale, dacă este cazul, pe 
baza referatului şi a actelor de executare transmise de 
direcțiile generale regionale a finanțelor publice sau de 
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, 
după caz;
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c) verificarea semnării, de către directorul general 
al direcției generale regionale a finanțelor publice sau 
de către directorul general al Direcției generale de 
administrare a marilor contribuabili, după caz, a adresei de 
înaintare a cererii şi a documentației în susținere, precum 
şi a punctului de vedere şi al propunerii de soluționare, 
comunicate Direcției generale de reglementare a colectării 
creanțelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscală;

d) solicitarea, prin Direcția generală de reglementare a 
colectării creanțelor bugetare, dacă este cazul, direcțiilor 
generale regionale a finanțelor publice sau Direcției generale 
de administrare a marilor contribuabili, după caz, de 
completare a documentației în baza prevederilor din Anexa 
nr. 3 la ordin, sau a avizelor direcțiilor de specialitate, sau la 
propunerea comisiei, după caz;

e) restituirea – prin Direcția generală de reglementare 
a colectării creanțelor bugetare, în cazurile prevăzute 
de lege, ori în situația când Comisia hotărăşte aceasta, 
direcțiilor generale regionale a finanțelor publice sau 
Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, 
după caz – cererii însoțită de documentația aferentă;

f) solicitarea şi urmărirea comunicării avizelor de către 
direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice şi al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, 
precum și al altor institutii şi autorități publice pentru 
lămurirea cauzelor care fac obiectul contestațiilor;

g) întocmirea, pentru fiecare cerere, ori contestație, a 
unei note de prezentare, pe baza cererii, a documentației 
comunicate şi a punctului de vedere comunicat de către 
directiile generale regionale a finanțelor publice sau de către 
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, 
după caz, a avizelor transmise de direcțiile de specialitate;
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h) convocarea în scris a membrilor comisiei cu cel puțin 
două zile anterior datei stabilite de către preşedintele sau 
vicepreşedintele Comisiei, după caz, pentru şedința de 
lucru;

i) întocmirea deciziilor de aprobare / respingere a 
cererilor debitorilor, a deciziilor de revocare a deciziilor de 
aprobare, a deciziilor de soluționare a contestațiilor şi a 
deciziilor de îndreptare a erorilor materiale, pe baza celor 
hotărâte de către Comisie. Aceste decizii se emit în termen 
de 10 zile de la data şedintei de lucru.

De asemenea, este important de menționat faptul că, 
în temeiul prevederilor O.M.F.P nr. 1054 din 2016, Comisiei 
îi intră în atribuții solicitarea unui extras de carte funciară, 
în original, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra 
bunurilor imobile care fac obiectul cererii de dare în plată, 
precum şi faptul că bunurile imobile nu sunt grevate de 
drepturi reale şi de alte sarcini, emis de biroul de carte 
funciară în a cărui rază teritorială se află acestea, precum 
şi actele care să ateste dreptul de proprietate al debitorului 
şi care au stat la baza înscrierii bunurilor imobile în cartea 
funciară, prezentate în forma prevăzută de lege.

De asemenea, în cazul în care debitorul solicită prin 
cerere stingerea prin dare în plată a contribuțiilor sociale 
care se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat, 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi / sau 
bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de 
sănătate, după caz, Comisia solicită acordul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
sau al Ministerului Sănătății.
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Actele Comisiei

Comisia decide modul de soluționare a fiecărei cereri de 
dare în plată a debitorului prin aprobarea sau respingerea 
acesteia.

Astfel, Comisia poate respinge cererile debitorilor în 
situația în care bunurile imobile oferite nu sunt de uz sau 
de interes public sau poate revoca decizia de aprobare a 
cererii de dare în plată formulate de debitor, în tot sau în 
parte, cu înştiințarea acestuia, în cazul în care, în interiorul 
termenului de prescripție a creanțelor fiscale, comisia ia 
cunoştință despre unele aspecte privind bunurile imobile, 
necunoscute la data aprobării cererii debitorului. În acest 
caz creanțele fiscale renasc la data la care bunurile imobile 
au fost restituite terțului.

În analizarea cererilor debitorilor care solicită stingerea 
unor creanțe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică 
a statului a bunurilor imobile care fac obiectul procedurii 
de dare în plată, Comisia verifică dacă debitorul a depus, 
în mod obligatoriu, documentația din care să rezulte date 
referitoare la:

a) datele de identificare ale debitorului;

b) date privind structura capitalului social, a asociaților 
ori a acționariatului, după caz, precum şi volumul şi natura 
creanțelor fiscale, pe bugete, din care pe debite principale 
şi accesorii;

c) în cazul debitorului garant volumul şi natura 
creanțelor fiscale asumate, pe bugete, din care pe debite 
principale şi accesorii;
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d) mențiunea că în volumul creanțelor prevăzute la lit. 
b) şi c) nu sunt cuprinse şi creanțe cu reținere la sursă şi 
accesoriile aferente acestora;

e) titlurile executorii în temeiul cărora sunt urmărite 
prin executare silită bunurile imobile care fac obiectul 
cererii, dacă este cazul;

f) bunurile imobile, pentru care se solicită trecerea 
în proprietatea publică a statului, denumirea, datele de 
identificare a acestora, precum şi o scurtă descriere şi 
mențiunea respectării obiectului dării în plată potrivit 
Legii nr. 207 din 2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare;

g) mențiunea debitorului / debitorului garant persoană 
juridică referitoare la taxarea sau scutirea cu / de TVA a 
operațiunii de transfer al proprietății bunului imobil prin 
dare în plată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227 
din 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;

h) mențiunea cu privire la actele doveditoare ale 
dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile respective;

i) acordul expres al debitorului / debitorului garant 
privind prețul de evaluare al bunurilor imobile, stabilit 
de experți evaluatori proprii sau de experți evaluatori 
independenți, în conformitate cu prevederile art. 232 din 
Codul de procedură fiscală;

j) în cazul debitorului / debitorului garant persoană 
juridică valoarea de inventar a bunurilor imobile, 
evidențiată în contabilitate, reevaluată în conformitate cu 
ultimele reglementări legale în vigoare;

k) mențiunea debitorului / debitorului garant că a 
luat cunoştință despre valoarea la care se face stingerea 
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creanțelor fiscale stabilită prin ordin al preşedintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

l) mențiunea debitorului / debitorului garant că bunurile 
imobile nu sunt grevate de drepturi reale şi de alte sarcini 
şi că nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea 
proprietății sau al altor litigii, cu precizarea documentelor 
doveditoare;

m) mențiunea debitorului / debitorului garant că bunurile  
imobile nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în 
participațiune, aport la capitalul social al unei societăți şi/
sau nu sunt închiriate, concesionate, arendate;

n) mențiunea debitorului / debitorului garant că pe 
numele său nu există cereri sau nu a fost deschisă procedura 
insolvenței şi că nu se află în administrare specială, potrivit 
legii;

o) acceptul debitorului / debitorului garant cu privire 
la compensarea diferenței, potrivit legii, în cazul în care 
valoarea bunului imobil, determinată potrivit lit. k), este mai 
mare decât creanța fiscală pentru care se solicită stingerea 
prin dare în plată;

p) semnătura reprezentantului legal al debitorului / 
debitorului garant persoană juridică.

Comisia emite decizii, de regulă, în 5 exemplare, cu 
valoare de original, care se semnează de preşedintele 
acesteia sau de vicepreşedinte, după caz, şi sunt alcătuite 
din trei părți: preambul, temei legal şi dispozitiv.

Unul dintre exemplare este obligatoriu să fie arhivat 
de către Secretariatul tehnic. Acesta trebuie să fie semnat 
de toți membrii sau de persoanele desemnate de membrii 
Comisiei, prezenți în şedința Comisiei. În cazul în care 
bunurile imobile pentru care Comisia a decis trecerea în 
proprietatea publică a statului urmează a fi preluate în 
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administrare de mai multe instituții publice solicitante, 
pentru fiecare dintre acestea se emite câte o decizie.

Decizia se comunică prin Direcția generală de 
reglementare a colectării creanțelor bugetare din cadrul 
ANAF, astfel:

a) un exemplar debitorului;

b) două sau mai multe exemplare, în cazul în care 
sunt mai multe instituții publice solicitante, către direcția 
generală regională a finanțelor publice în a cărei rază 
teritorială se află domiciliul fiscal al debitorului sau către 
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, 
după caz, care transmite câte un exemplar al deciziei 
organului fiscal competent, precum şi instituțiilor publice 
solicitante;

c) un exemplar Direcției generale de legislație şi 
reglementare în domeniul activelor statului.

O procedură specială a fost reglementată în cazul 
analizei cererilor debitorilor persoane juridice pentru 
care s-a deschis procedura insolvenței, transmise de către 
administratorul sau lichidatorul judiciar, privind stingerea 
creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională 
de Administrare Fiscală, prin dare în plată, legiuitorul 
impunând ca fiind necesare a fi îndeplinite următoarele 
condiții:

1. existența unei încheieri sau a unei sentințe 
judecătoreşti de deschidere a procedurii insolvenței;

2. acordul membrilor adunării creditorilor privind 
trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri 
imobile libere de sarcini în contul creanțelor fiscale 
administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, 
înscrise în tabloul creditorilor, fie ca o măsură în cadrul 
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planului de reorganizare judiciară, fie ca o modalitate de 
atribuire a unui bun în contul creanței în cadrul lichidării;

3. existența unor solicitări de preluare în administrare, 
potrivit legii, a bunurilor imobile respective;

4. existența dreptului de proprietate al debitorului 
asupra bunurilor imobile care fac obiectul dării în plată;

5. avizul administratorului sau al lichidatorului judiciar, 
după caz, asupra existenței dreptului de proprietate al 
debitorului asupra bunurilor imobile, precum şi pentru 
inexistența unor cereri de revendicare şi restituire, potrivit 
legii;

6. bunurile imobile să nu facă obiectul unor cereri de 
revendicare şi restituire, potrivit legii.

Codul de procedură fiscală stabilește ca atribuție a 
Comisiei să hotărască prin decizie asupra modului de 
soluționare a cererii, iar în cazul admiterii cererii, comisia 
dispune organului fiscal competent încheierea procesului-
verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil 
şi stingerea creanțelor fiscale. Astfel, decizia de admitere 
este actul comisiei, iar procesul-verbal de trecere în 
proprietatea publică a bunului imobil şi stingerea creanțelor 
fiscale este actul organului fiscal care urmează deciziei de 
admitere a cererii debitorului / debitorului garant.

Comisia poate respinge cererea în situația în care 
bunurile imobile oferite nu sunt destinate uzului sau 
interesului public.

O altă atribuție a Comisiei pentru analiza şi soluționarea 
cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe 
fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor 
bunuri imobile este aceea de soluționare a contestațiilor 
persoanelor care se consideră lezate în drepturile lor prin 



255

PROPRIETATE ȘI DOMENIALITATE.  
PERSPECTIVE ȘI EVOLUȚII ÎN SPAȚIUL ADMINISTRATIV

emiterea deciziilor de aprobare/respingere ori revocare a 
cererilor de dare în plată formulate de debitori.

7. Renașterea creanțelor fiscale

Codul de procedură fiscală prevede la art. 263 alin. (12) 
și (13) două situații în care creanțele fiscale renasc ulterior 
stingerii acestora prin dare în plată:

1. în cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea 
publică conform codului de procedură fiscală au fost 
revendicate şi restituite, potrivit legii, terțelor persoane, 
debitorul fiind obligat la plata sumelor stinse prin această 
modalitate. Creanțele fiscale renasc la data la care bunurile 
imobile au fost restituite terțului.

2. în cazul în care în interiorul termenului de prescripție 
a creanțelor fiscale comisia care a aprobat darea în plată ia 
cunoştință despre unele aspecte privind bunurile imobile, 
necunoscute la data aprobării cererii debitorului. Aceasta 
poate decide, pe baza situației de fapt, revocarea, în tot sau 
în parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea creanțelor 
fiscale prin trecerea bunurilor imobile în proprietatea public.

Creanțele fiscale renasc la data revocării deciziei prin 
care s-a aprobat darea în plată.

În aceste situații legiuitorul a prevăzut că debitorul 
este obligat la plata sumelor stinse prin dare în plată, 
obligațiile fiscale ale acestuia renăscând, însă pentru 
perioada cuprinsă între data trecerii în proprietatea publică 
şi data la care au renăscut creanțele fiscale, respectiv data 
revocării deciziei prin care s-a aprobat darea în plată, nu se 
datorează dobânzi, penalități de întârziere sau majorări de 
întârziere, după caz.
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III. Darea în plată ca modalitate de dobândire a 
proprietății publice

Din punct de vedere al ramurilor de drept, raporturile 
juridice care iau naștere între stat și contribuabil sunt 
raporturi juridice de drept administrativ, respectiv raporturi 
juridice de drept fiscal. Plasarea acestor raporturi în sfera 
dreptului public determină inclusiv particularități de 
interpretare, respectiv de aplicare a legii. Suveranitatea 
fiscală explică posibilitatea conferită de lege organelor 
fiscale de a-și preconstitui titlul executoriu, respectiv, 
termenul de prescripție aplicabil asupra creanțelor fiscale1.

Darea în plată este –așa cum am prezentat mai sus – o 
modalitate de stingere a creanțelor fiscale, dar în același 
timp este și o modalitate de dobândire a proprietății 
publice, principalul efect al dării în plată fiind acela de 
trecere a bunului imobil oferit de contribuabilul debitor 
în proprietatea publică a statului sau, după caz, a unității 
administrativ-teritoriale.

În acest sens, raportat la afirmațiile autorului mai sus-
menționat, apreciem că darea în plată este o procedură 
specială atât de drept fiscal, ea vizând stingerea creanțelor 
fiscale, cât și de drept administrativ, fiind o modalitate de 
dobândire a proprietății publice.

Pentru aceste considerente legiuitorul fiscal a impus 
debitorului condiția ca bunul asupra căruia poartă darea în 
plată să fie un bun imobil reprezentând construcție şi teren 
aferent, precum şi teren fără construcție, proprietatea 
debitorului / debitorului garant, care prin natura sa să 
poată fi destinat uzului şi interesului public.

1 Mădălin Irinel Niculeasa, Regimul juridic general al taxelor și 
impozitelor, Ed C.H. Beck, 2009, București, p. 20.
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Destinația cerută bunului imobil reprezintă așadar o 
condiție sine qua non, fără de care nu s-ar putea realiza 
trecerea bunului în proprietatea publică.

În al doilea rând, acest lucru este necesar deoarece 
Comisia constituită special pentru aprobarea dării în plată 
analizează cererea numai în condițiile existenței unor 
solicitări de preluare în administrare, potrivit legii, a acestui 
bun. În cazul neîndeplinirii condiției, comisia respinge 
cererea de soluționare a dării în plată a bunului imobil.

Mai mult, legiuitorul a impus o condiție privind 
afectațiunea bunul imobil și în sarcina celor care iau 
în administrare bunul, și anume ca bunurilor imobile 
trecute prin dare în plată în proprietatea publică și date în 
administrare în condițiile legii, să le fie menținută calitatea 
de bun imobil de uz sau interes public pe o perioadă de  
5 ani.

Pentru aceste considerente procedura stingerii creanțelor 
fiscale prin dare în plată implică și aplicarea dispozițiilor 
legale speciale care reglementează proprietatea publică, 
respectiv, Legea nr. 213 din 1998 privind privind bunurile 
proprietate publică și dispozițiile de drept comun în 
domeniu, respectiv, Legea nr. 287 din 2009 privind Codul 
civil, și anume art. 554 și art. 858 – 875.

Astfel că în conformitate cu prevederile art. 554 din 
Codul civil bunurile statului şi ale unităților administrativ-
teritoriale care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt 
de uz sau de interes public formează obiectul proprietății 
publice, însă numai dacă au fost legal dobândite de către 
acestea.

Potrivit jurisprudenței1, domeniul public al statului 
este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) 

1 ICCJ-Secția de contencios administrativ, decizia nr.3224 din 29 
octombrie 2002, http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?. 
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din Constituție, din cele prevăzute la pct. 1 din anexa Legii  
nr. 213 din 1998, precum și din alte bunuri de uz sau interes 
național, declarate ca atare prin lege. Legea constituie 
singurul instrument juridic de determinare a apartenenței 
unui bun la domeniul public al statului. În lipsa unei 
atare reglementări, nu se poate atribui bunului natura 
de bun aparținând domeniului public al statului, cu toate 
consecințele ce derivă din această calificare.

Obligația legală impusă celor care iau în administrare 
bunul imobil de a-i menţine calitatea de bun imobil de 
uz sau interes public – deci, de menţinere a proprietăţii 
publice pe o perioadă de 5 ani – este corelată cu prevederile 
legale ale art. 864 din Codul civil, potrivit cărora dreptul 
de proprietate publică se stinge dacă bunul a pierit ori a fost 
trecut în domeniul privat, dacă a încetat uzul sau interesul 
public, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Astfel că, 
în opinia noastră, dacă nu ar fi fost impusă această condiție 
și bunului imobil dat în plată i s-ar fi schimbat destinația, 
efectul stabilit de legiuitor pentru darea în plată, respectiv, 
de trecere a bunului imobil proprietatea debitorului în 
proprietatea publică ar fi încetat.

Un alt aspect important este cel al stabilirii valorii 
bunului imobil dat în plată de către debitor asupra căruia 
legea specială, respectiv Codul de proceură fiscală, nu 
are prevederi exprese. Însă, din unele atribuțiile conferite 
comisiei de analiză a dării în plată, aprobată prin OMFP 
nr. 1054 din 2016, deducem că legiuitorul a stabilit în 
sarcina acesteia obligația de a analiza eficiența aplicării 
modalității de realizare a creanțelor fiscale prin dare în 
plată, față de alte modalități de stingere prevăzute de lege, 
precum și eficiența aplicării acestei modalități de stingere 
a creanțelor fiscale, rezultată din compararea creanțelor 
fiscale stinse prin această modalitate, la care se adaugă 
customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=85512 .
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eventualele cheltuieli de amenajare / refuncționalizare, 
cu cheltuielile necesare unei noi construcții sau achiziții și 
numai în cazul în care va considera că darea în plată este 
cea mai bună modalitate de stingere a creanțelor fiscale să 
admită cererea debitorului.

Este important de menționat și faptul că bunurile 
imobile pentru care s-a solicitat trecerea în proprietatea 
publică a statului sunt evaluate în conformitate cu 
prevederile art. 232 din Codul de procedură fiscală, fiind 
necesar acordul expres al debitorului / debitorului garant 
privind prețul de evaluare al bunurilor imobile, stabilit 
de experți evaluatori proprii sau de experți evaluatori 
independenți.

Totuși, considerăm că ar trebui reglementate și norme  
prin care să fie detaliată procedura de evaluare a valorii 
bunului și de stabilire a criteriilor avute în vedere la 
stabilirea interesului statului sau al unităților administrativ-
teritoriale pentru preluarea bunului imobil în proprietate 
publică.

Altfel, scopul principal – respectiv stingerea creanței 
fiscale – nu ar fi atins, și pe lângă faptul că darea în plată 
ca modalitate aleasă a fost greșită, proprietatea publică 
s-ar mări cu bunuri care necesită cheltuieli de întreținere 
din bugetul public.

Condiția legală a solicitării de preluare în administrare 
a bunului imobil asupra căruia poartă darea în plată

Codul de procedură fiscală impune drept condiție de 
analiză a cererii de dare în plată a debitorului de către 
comisia special constituită existența unor solicitări 
de preluare în administrare, potrivit legii, a bunurilor 
imobile care fac obiectul dării în plată, din care să rezulte 
că bunurile respective urmează a fi destinate uzului şi 
interesului public.
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Considerăm că această condiție este absolut necesară, 
având în vedere că efectul dării în plată în domeniul fiscal îl 
constituie trecerea în proprietatea publică a statului sau a 
unităților administrativ teritoriale a bunurilor asupra cărora 
poartă darea în plată. În lipsa unei solicitări de preluare în 
administrare a bunului imobil, deși teoretic creanța fiscală 
ar fi stinsă, iar datoriile debitorului ar fi șterse, statul s-ar 
fi aflat în situația de a nu valorifica bunul și de a nu da 
eficiență acestei măsuri.

Astfel că aprobarea cererii de dare în plată este 
condiționată de existența unei solicitări din partea unei 
instituții publice pentru preluarea în administrare a 
bunurilor imobile care fac obiectul cererii de dare în plată.

De asemenea, potrivit Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 1054 din 2016, la analizarea cererii debitorului 
care solicită stingerea unor creanțe fiscale prin trecerea 
în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile care 
fac obiectul procedurii de dare în plată, Comisia trebuie 
să aprecieze eficiența aplicării modalității de realizare a 
creanțelor fiscale prin dare în plată, față de alte modalități 
de stingere prevăzute de lege.

Totodata, organul fiscal trebuie să aibă în vedere 
eficiența aplicării acestei modalități de stingere a 
creanțelor fiscale, rezultată din compararea creanțelor 
fiscale stinse prin această modalitate, la care se adaugă 
eventualele cheltuieli de amenajare / refuncționalizare, cu 
cheltuielile necesare unei noi construcții sau achiziții.

În cazul creanțelor fiscale stinse prin dare în plată, 
data stingerii este data procesului-verbal de trecere în 
proprietatea publică a bunului imobil, care constituie titlu 
de proprietate.

Legiuitorul a stabilit un termen de 90 de zile, care se 
calculează de la data comunicării procesului-verbal de 
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trecere în proprietatea publică a bunului imobil, înăuntrul 
căruia instituția care a solicitat preluarea în administrare a 
bunului are obligația de a efectua demersurile pentru inițierea 
hotărârii de constituire a dreptului de administrare potrivit 
art. 867 din Codul civil, respectiv prin hotărârea Guvernului, 
a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local.

IV. Darea în plată în dreptul comun versus darea 
în plată în dreptul fiscal

În dreptul comun, orice raport juridic obligațional, 
indiferent de izvorul său, dă dreptul creditorului de a 
pretinde debitorului să dea, să facă sau să nu facă ceva1.

Debitorul are de executat o prestație pozitivă sau 
negativă, în funcție de obiectul obligației.

În dreptul financiar, aplicând criteriile de clasificare a 
obligațiilor din dreptul civil, specialiștii au fost de acord 
cu faptul că în conținutul raportului juridic obligațional 
suntem în fața unei obligații de „a face”.

În principiu, prestația care face obiectul obligației 
bugetare, respectiv remiterea unei sume de bani sub 
formă de impozit, taxă, contribuție, etc. este executată de 
către debitor de bunăvoie. În cazul în care debitorul refuză 
executarea de bunăvoie a obligației, creditorul va putea 
recurge la forța coercitivă a statului, pentru asigurarea 
îndeplinirii ei2.

În ceea ce privește raportul juridic fiscal de dare în 
plată, debitorul se poate libera de obligație prin trecerea 
în proprietatea publică a statului sau, după caz, a unității 
administrativ-teritoriale a bunurilor imobile reprezentând 

1 C. Stătescu, C Bârsan, Tratat de drept civil. Teoria generală a 
obligaţiilor, Ed. Academiei R.S.R, București, 1981, p. 308.

2 Emil Bălan, Drept financiar, ediţia 4, Ed. C.H. Beck, București, 2007, 
p. 211.
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construcție şi teren aferent, precum şi terenuri fără 
construcții, după caz, aflate în proprietatea sa, chiar dacă 
acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal 
competent. Astfel că, în opinia noastră, în cazul dării în 
plată, debitorul / debitorul garant trebuie să execute o 
obligație de a da, dar nu oferind orice prestație, ci doar 
una constând în transmiterea dreptului său de proprietate 
asupra unui bun imobil în proprietatea publică a statului 
sau, după caz, a unității administrativ-teritoriale.

Darea în plată („datio in solutum”) este reglementată 
de mult timp în dreptul comun de Codul civil la art. 1492  
din capitolul privind plata, la secțiunea intitulată 
„Condițiile plății” (art. 1480 – 1498).

Art. 1492 C. civ. dispune că debitorul nu se poate libera 
executând o altă prestație decât cea datorată, chiar dacă 
valoarea prestației oferite ar fi egală sau mai mare, decât 
dacă creditorul consimte la aceasta. În acest din urmă caz, 
obligația se stinge atunci când noua prestație este efectuată.

Dacă prestația oferită în schimb constă în transferul 
proprietății sau al unui alt drept, debitorul este ținut de 
garanția contra evicțiunii şi de garanția contra viciilor 
lucrului, potrivit regulilor aplicabile în materia vânzării, cu 
excepția cazului în care creditorul preferă să ceară prestația 
inițială şi repararea prejudiciului. În aceste cazuri, garanțiile 
oferite de terți nu renasc.

Spre deosebire de reglementarea dării în plată din 
dreptul comun, în domeniul fiscal darea în plată are o 
reglementare specială în Codul de procedură fiscală, așa 
cum am prezentat la începutul acestui studiu, distinct 
de plată. Astfel că darea în plată în domeniul fiscal este 
enumerată la art. 22 ca fiind una dintre modalitățile de 
stingere a creanțelor fiscale, și reglementată pe larg la 
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art. 263 al capitolului XII din cod, denumit „Stingerea 
creanțelor fiscale prin alte modalități”.

De asemenea, spre deosebire de darea în plată din 
dreptul comun, care se derulează după regulile dreptului 
civil, darea în plată în domeniul public este supusă unei 
proceduri duble, administrative și fiscale.

Subiectul raportului juridic fiscal de dare în plată este 
debitorul fiscal precum și debitorul garant al debitorului –  
adică persoana care și-a asumat obligația de plată a 
debitorului printr-un angajament de plată sau printr-un 
alt act încheiat în formă autentică, pe când în dreptul 
comun, Codul civil reglementează că doar debitorul are 
posibilitatea de a oferi o altă prestație în schimbul celei 
datorate.

La fel ca și în dreptul civil, darea în plată în domeniul 
fiscal se realizează prin acordul de voință al subiectelor 
raportului juridic fiscal, respectiv la cererea debitorului 
/ debitorului garant, cu acordul creditorului fiscal. Deci 
darea în plată, atât în dreptul comun, cât și în dreptul 
fiscal, se face la cererea debitorului, dar este condiționată 
de consimțământul creditorului.

O altă deosebire importantă este aceea privind bunul 
asupra căruia poartă darea în plată: spre deosebire de 
dreptul comun, unde debitorul, pentru a se libera de 
obligație, poate oferi creditorului orice altă prestație decât 
cea datorată, a cărei valoare să fie egală sau mai mare 
decât aceasta, în domeniul fiscal, debitorul / debitorul 
garant se poate libera de obligație numai prin trecerea 
în proprietatea publică a statului sau, după caz, a unității 
administrativ-teritoriale a bunurilor imobile reprezentând 
construcție şi teren aferent, precum şi terenuri fără 
construcții, după caz, aflate în proprietatea sa, inclusiv a 
celor supuse executării silite.
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Deci Codul de procedură fiscală limitează prestația 
debitorului la un bun imobil, impunând condiția ca acesta 
să fie proprietar al bunului. De fapt, așa cum am mai spus, 
această condiție se subînțelege din prevederile codului, 
fiind expres reglementată în Ordinul ministrului finanțelor 
publice nr. 1054 din 2016.

De asemenea, darea în plată în domeniul fiscal vizează 
numai anumite creanțe administrate de organul fiscal, 
legiuitorul exceptând creanțele cu reținere la sursă şi 
accesoriile aferente acestora, drepturile vamale precum 
şi alte creanțe transmise spre colectare organului fiscal 
central.

Succint, amintim și Legea 77 din 20161 care reglementează 
darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin credite, act normativ care se aplică 
raporturilor juridice dintre consumatori și instituțiile de credit, 
instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor 
deținute asupra consumatorilor.

Articolul 3 din lege derogă de la dispozițiile Legii nr. 287 
din 2009 privind Codul civil, debitorul având dreptul de a 
stinge datoriile izvorate din contractele de credit cu tot cu 
accesorii, fara costuri suplimentare, prin darea în plată a 
imobilului ipotecat în favoarea creditorului, cu îndeplinirea 
unor condiții impuse de lege.

Dacă executarea obligațiilor asumate prin contractul 
de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, 
debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în 
favoarea creditorului.

1 Legea 77 din 2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile 
în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016.
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În doctrină1 s-a apreciat că, în mod evident, derogarea 
prevăzută de art. 3 din Lege se referă la alin. (1) al art. 
1492 din Codul civil, și anume la faptul că, prin voință 
unilaterală, debitorul alege să stingă obligația prin darea 
în plată a bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului, 
indiferentă fiind voința creditorului (evident, dacă nu se 
ajunge la un alt acord).

Rezultă că scopul principal al legii în cauză a fost 
reglementarea unei forme speciale de dare în plată, în care 
elementul special a fost înlăturarea acordului creditorului 
pentru această operațiune.

Procedura constă în faptul că consumatorul transmite 
creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, 
al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin 
care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de 
proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei 
izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și 
condițiile de admisibilitate a cererii.

Acest demers poate fi întreprins și de codebitori, precum 
și de garanții personali sau ipotecari ai consumatorului 
principal, cu acordul acestuia sau al succesorilor săi.

Legea se aplică contractelor de credit aflate în derulare 
la momentul intrării sale în vigoare sau încheiate după 
intrarea în vigoare.

Așa cum s-a apreciat în doctrină2, prin aprobarea Legii 
privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea 
stingerii obligațiilor asumate prin credite legiuitorul a 
dorit să configureze o formă specială a unei instituții vechi 
– darea în plată – datio in solutum – în special sub aspectul 

1 Doru Trăilă, Compatibilitatea unui mecanism automat de dare în 
plată cu executarea contractelor de credit bancar, Revista română de 
drept al afacerilor nr. 3 / 2016, p. 27 – 33, p. 30 – 31.

2 Idem, p. 27.
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eliminării acordului creditorului pentru acest mijloc de 
executare prin plată a obligațiilor.

Concluzii

Darea în plată în domeniul fiscal prezintă importanță 
atât ca modalitate de stingere a creanțelor fiscale, cât și 
ca modalitate de dobândire a proprietății publice, pentru 
considerentele pe care le-am prezentat în cele de mai sus.

Ca urmare a dării în plată, efectele juridice sunt 
multiple: în primul rând, stingerea obligației fiscale 
a debitorului / debitorului garant la data încheierii 
proce sului-verbal de trecere în proprietatea publică a 
bunului imobil; în al doilea rând, încetarea măsurii de 
indisponibilizare a bunului imobil, precum şi calitatea de 
administrator-sechestru a persoanelor desemnate conform 
legii, în cazul bunurilor aflate în procedura executării 
silite; în al treilea rând trecerea bunului imobil oferit de 
contribuabilul debitor / debitor garant în proprietatea 
publică a statului sau, după caz, a unității administrativ-
teritoriale și în al patrulea rând, darea în administrare unei 
instituții publice a bunului imobil, cu condiția menținerii, 
pe o perioadă de 5 ani, a uzului şi a interesului public.

În opinia noastră, esența dării în plată este aceea de 
eficientizare a stingerii creanțelor fiscale pe cale conven-
țională, motiv pentru care, deși legiuitorul a lăsat la 
latitudinea debitorului / debitorului garant alegerea acestei 
metode de stingere, a responsabilizat creditorul fiscal, în 
sensul că acesta este obligat ca înainte de a-și da acordul, 
să analizeze eficiența aplicării modalității de stingere a 
creanțelor fiscale prin dare în plată, față de alte modalități 
de stingere prevăzute de lege.
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În caz contrar, scopul principal, respectiv, stingerea 
creanței fiscale, nu ar fi atins, și pe lângă faptul că darea 
în plată ca modalitate aleasă a fost greșită, proprietatea 
publică s-ar mări cu bunuri care necesită cheltuieli de 
întreținere din bugetul public.
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Administrative capacity: a comparative view 
between legal and administrative approaches

Phd candidate Iuliana Minola COȘPĂNARU

1. Introduction

The current research builds on the frequent need 
for strengthening the administrative capacity of public 
institution as referred to by current strategic documents, 
both national or European, as an essential condition for 
good administration, and even beyond, for rule of law and 
democracy.

Within a different working paper demonstration has 
been made as to the content of the most comprehensive 
definition of good administration, the one provided by 
the World Bank. As such, good administration entails the 
existence of rule of law to guarantee the safety of citizens, 
good administration for the equitable spending on public 
money, and the accountability of those managing public 
affairs in a transparent manner 1.

Thus, ensuring good administration is essentially linked 
to the existence of certain public institutions enjoying both 
the legal framework and the practical means to effectively 
guarantee the citizens` rights and freedoms.

The objective of this paper is thereof to analyse the 
different use – legislative, theoretical and jurisprudential –  
of the concept of administrative capacity to determine 
which are its essential elements, fundamental to ensuring 
good administration.

1 http://www.apubb.ro/goodgovernancestudies/ .
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2. Legal capacity and the legal regime applicable

The doctrine defines the legal capacity of a person as 
being is ability to exercise rights and assume obligations, 
by caring out its own legal act. For the purpose of this 
paper we will consider the administrative capacity from 
the public administration perspective, to which end we 
will consider its formal sense, meaning the institutional 
system, comprising different administrative structures that 
organize the law enforcement and enforce the law as such1.

The legal capacity is inherent to any natural or legal 
person. The legal capacity of a legal person stands from 
its set-up up to its dissolution, according to the legal 
provisions applicable.

To enjoy the status of legal person, an entity needy 
to comply with the following requirement: have its own 
structure and heritage, dedicated to achieve a licit and 
moral scope, complying with the general interest2. The 
legal person is any organizational structure that meets the 
legal requirements and enjoys rights and civil obligations3.

The public legal persons are set by law, or within 
exceptional cases, by administrative decisions of central or 
local public administration structures4. Public institutions 
are legal persons set through public establishment acts of 
the state or local collectivities, with the aim of performing 
determined activities or services5.

For the purpose of this paper, we will limit ourselves to 
analyse the legal capacity and the legal regime applicable 
to public institutions.

1 Bălan, E., Instituţii Administrative, CH Beck, Bucharest, 2008, p. 22.
2 Art. 187, Civil Code.
3 Art. 25(3), Civil Code.
4 Art. 191, Civil Code.
5 Bălan, E., Instituţii ...., cit. op., p. 74.
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Through legal regime we are going toacknowledge the 
set of rules applicable to different categories of persons, 
legal institutions and goods. Legal persons are subject to 
the legal provisions applicable to that category they belong 
to, as well as to the ones provided by the Civil Code, is the 
law does not provide otherwise1.

Thus, for a legal person to exist there should be: (i) a 
dedicated and self-standing organization (structure); (ii) 
its heritage dedicated to a certain purpose; (iii) a licit and 
moral scope, compliant with the general interest.

The overall appraisable rights and obligations of a legal 
person constitute is assets2 and are in close relation with its 
legal capacity. To manage its assets, a legal person, including 
the public institution enjoys acting capacity3, which is 
exercised through is administrative structures, made up of 
natural persons appointed to act, in relation to third parties, 
individually or collectively, on behalf of the legal person4.

3. Legal personality

The legal personality ensures the legal entity is a 
different subject of law than its constituency5.The legal 
personality is the quality of a legal person to acquireits 

1 Art. 192, Civil Code.
2 Art. 31 (1), Civil Code.
3 Art. 37, Civil Code: The acting capacity is the ability of a person to 

engage into legal relations and sign civil legal acts on its own.
4 Art. 209, Civil Code.
5 Piperea Gh., Imitation and simulation within the New Civil Code, 

apud. www.juridice.ro, accessed on 24. 09.2013, in Mihăilescu, M. E, 
Theoretical and practical considerations regarding the legal personality 
of Bucharest`s districts, from the civil and administrative law perspective, 
Legislative Information Bulletin no. 4/2013, p. 13, http://www.clr.ro/
ebuletin/4_2013/buletin_4_2013.pdf.
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own rights and obligations, through engaging into legal 
arrangements, through its legal representatives1.

Thus we can conclude the public legal person is that 
pursuant the law has legal personality, acting capacity and 
dedicated assets.

There should be stressed that the Romanian doctrine has 
indicated there is no equivalent between the notions of legal 
personality and legal person, but there is such equivalency 
for the legal personality and the one of legal capacity2.

Regarding the ability of a public legal person, a public 
institution, to acquire rights and obligations, we should note 
that despite the art. 206 parag. (1) of the Civil Code indicates 
auniversality of such rights and obligations, ”except for those 
which by their nature or pursuant the law con not belong but 
to the natural person”3, the concrete content of these rights 
and obligations can not be determine unless the whole art. 
206 isanalysed. Thus paragraph 2 of the article indicates that 
”non for profit legal entities can acquire only those rights 
and obligations that are necessary to accomplish the scope 
set by the law”. Therefore a first element to distinguish the 
legal capacity of public institutions is the scope they have 
been established for.

4. Administrative capacity – the legal dimension

The legal administrative capacity is therefore the ability 
of the public legal person (public institution) to exercise 
public power rights and assume administrative obligations 

1 Supiot A., Homo Juridicus: On the Anthropological Function on the 
Law, 2007, p. 65 – 66, in Mihăilescu, M. E, Theoretical and practical ...., cit. op.

2 Boroi, G., Civil Law. General Part. Persons, All Beck, Bucharest, 
2001, p. 355, in Mihăilescu, M. E, Theoretical and practical ...., cit. op.

3 Such as right to life, to dignity or to marry.
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or related to its law enforcement activities, through its 
own legal acts. The legal acts of a public institution have 
the nature of administrative acts, meaning that they are 
one-side individual or normative acts, issued by a public 
institutions under public power regime, to organize the 
law enforcement or to enforce it, which initiates, amends 
or ends legal relations. There are also administrative acts 
the contracts put through by public authorities in order to 
make use of public goods, carry out public interest work, 
and ensure public service supply or public procurement 
contracts1.

Returning to the distinction indicated above, we should 
mention that public institutions can engage into legal 
relations only is these are by law of their competence, 
meaning those that are circumscribed to scope the public 
institutions has been set for.

Thus, the legal competence or administrative capacity 
represents a component of the legal capacity of the public 
institution and represents its ability to acquire own rights 
and administrative control obligations through public 
power instruments2.

Once analysed the legal capacity of public institutions, 
we should mention that pursuant to Law no. 195 from 
2006 on decentralization, we can identify an attempt 
to define the concept of administrative capacity, from 
a rather administrative perspective, than legal. Thus, 
according to article 2, letter b) the administrative capacity 
is the set of financial, institutional and human resources an 
administrative unit has, as well as the activities it performs 
in order to accomplish the competence established 

1 Art. 2, letter c) of Law no. 554 from 2004 of administrative litigation  
procedure.

2 Bălan, E., Instituţii ...., cit. op., p. 49.
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by law, while according to Law no. 215 from 20011 the 
administrative unit is a “public legal person, with full acting 
capacity and its own assets, having fiscal capacity and 
enjoying rights and obligations resulting from contracts 
on public or private goods administration, as well as in 
relation to other natural or legal persons2”.

Thus, the definition provided by Law no. 195 from 
2006 originates in the European Charter of Local Self-
Government3, with the law is currently transposing. More 
precisely, the Explanatory Report to the Charter indicates 
that “the notion of ability expresses the idea that the legal 
right to regulate and manage certain public affairs must be 
accompanied by the means of doing so effectively”.

A different interpretation, this time jurisprudential, 
referring to the “regime of fundamental institutions of the 
state” can be found in several decisions of the Romanian 
Constitutional Court issued on matters related to the 
ability of the Government to regulate and amend certain 
aspects regarding the structure and organization of public 
institutions through Emergency Ordinances. Within the 
next paragraphs we will mainly refer to Decision no. 1257 
from 20094, to which the Court adverts to in is subsequent 

1 The law of local public administration.
2 Vasilescu, B., Administrative organization of the territory and 

the evolution of the local public administration legal framework, 
Legislative Information Bulletin no. 4/2013, p. 11, http://www.clr.ro/
ebuletin/4_2013/buletin_4_2013.pdf .

3 http://www.coe.int/t/congress/sessions/18/Source/CharteEuropeenne 
_en.pdf, p. 34; the Charter was ratified by Romania through Law no. 
199 from 1997.

4 Decision no. 1257 from 2009 regarding the constitutionality 
challenge of the Law approving Emergency no. 37 from 2009 regarding 
certain measures to improve public administration activity, published 
within the Official Journal, 1st Part no. 758 from 06/11/2009, https://
www.ccr.ro/files/products/D1257_09.pdf.
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jurisprudence when clarifying the meaning of certain 
notions.

Thus, according to the abovementioned decision, the 
Constitutional Court states that “both in its previous 
jurisprudence, as well as in the Romanian doctrine, have 
considered as fundamental institutions of the state those 
regulated expressly by the Constitution, in detail or at least 
with reference to their existence, explicitly or even generic 
(institutions included in the 3rd title of the Constitution, as 
well as public authorities provided by other sections of the 
fundamental law)”.

Also, through the collocation “regime of the funda-
mental institutions of the state”, the Court has considered 
all the elements that define the legal regime applicable – 
their organizational structure, the functioning, their 
competencies, material and financial resources, the 
number and statute of the personnel, remuneration, the 
legal documents they are entitled to issue or adopt.

Recalling the initial idea this article has been set on, 
precisely that are elements of the legal administrative 
capacity of public institutions the following: its self-standing 
structure, its own assets dedicated to perform the scope for 
which they have been set up and the licit and moral scope, 
compliant with the general interest, on one hand, and on 
the other that are elements of the administrative capacity: 
the set of financial, institutional and human resources, the 
activities performed and the legal competence established 
by law for a public institution, we can conclude that the two 
sets of elements are convergent with the ones described by 
the Constitutional Court as essential elements defining 
public institutions.
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5. Administrative capacity – the applied dimension

At the same time we can observe public authorities have 
developed several programmatic documents, all referring 
to administrative capacity1. A first analysis of these 
documents indicates that they focus both on determined 
public institutions, as well as on public administration 
as a whole, meaning that in this understanding, the 
administrative capacity also includes elements of inter-
relation and cooperation between the different institutions 
that make up the administration.

Also, the references to efficiency and cost effectiveness, 
as well as to high quality standards rise a legitimate 
question on how comprehensive is the above definition 
regarding the administrative capacity, since the 
mentioned concepts refer to practical aspects of the public 
administration – its concrete activity.

This applied, functional, dimension results indirectly  
both from the national, but also form the international 
documents regarding the strengthening of the 
administrative capacity. It can be also found with 
different theories and methods developed by civil society 
organizations engaged into monitoring the capacity of 
public administration to perform its role.

Two such examples that are worthy to be mentioned 
are the Good Governance Benchmark developed by Council 
of Europe as part of the European Label of Governance’ 
Excellence2 and the Study on the National Integrity 
System3 developed by Transparency International.

1 Operational Programme Administrative Capacity.
2 https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.

instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2878591&SecMode=1&DocI
d=2349620&Usage=2 .

3 http://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/studii/sistemul_ 
national_de_integritate/index_en.html .
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The Good Governance Benchmark, recently launched by 
the Council of Europe1 does not mention in itself the idea 
of administrative capacity, but it lists a set of indicators 
against which governance excellence can be measured. 
As such, the first indicator for efficiency and effectiveness 
regards the capacity of a municipality to “plan its activities 
and budget according to its strategic guidance plans at 
a strategic and operational level” such as the achieved 
results meet the agreed objectives. This principle needs to 
be understood in conjunction with the citizen participation 
one, which essentially enquires, through its subsequent 
indicators, the idea of ensuring consistency between the 
public administration acts and activities and needs of the 
local community that administration service.

The Benchmark also mentions that the best possible 
use is to be made of the available resources. A different 
principle considered focuses on the abidance of the law 
by the local authorities, including with regard to their 
competence, while a fifth principle regards the professional 
competence and capacity. Under the former, professional 
skills of the staff and elected officials are directly linked to 
the performance of governance delivery, translated into a 
plain language question for public survey as “Most elected 
officials in this municipality are competent people who 
(usually) know what they are doing2”.

Despite the Benchmark not providing a comprehensive 
definition of capacity, it is to be mentioned that it adds to 
our previous approaches analysed the idea that a public 
institution enjoying appropriate administrative capacity is 
able to ensure both the consistency of its actions with the 

1 20th of January 2016, http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/
WCD/Toolkits_en.asp .

2 Good Governance Benchmark, p. 10.
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needs of the population it service, and the consistency of 
its planned actions with the results achieved.

On a different note, the Study on the National Integrity 
System assesses the vulnerabilities to corruption of 
public and private institutions that play a role in fighting 
corruption. The approach of the Study is relevant for this 
paper as corruption, defined as the abuse of entrusted 
power for private gains1, can affect the consistencies 
indicated above, between actual needs of citizens and 
institutional performance, as well as allocation of resources 
and results achieved, and ultimately the administrative 
capacity of public institutions to perform their lawful role.

As such, the study reveals that within institutions 
characterised by lack of appropriate regulations and by 
unaccountable behaviour, corruption is likely to thrive, with 
negative knock-on effects on the goals of good governance, 
sustainable development and social cohesion. The analysis 
is carried on 13 functional pillars of the integrity system, 
each pillar made of one or more institutions, mostly public 
institutions, depending on their role in fighting corruption. 
Each institution is assessed along three variables that are 
essential to its ability to prevent corruption, namely: 
capacity, governance and role.

For the purpose of this study, capacity, or the ability 
to act, has been assessed in terms of resources and 
legal status, which underlies any effective institutional 
performance. The assessment also looked at the 
interactions between institutions to understand why some 
are more robust than others and how they influence each 
other. “The NIS presupposes that weaknesses in a single 
institution could lead to serious flaws in the entire system. 

1 Transparency International, The Anti-Corruption Plain Language 
Guide, 2009, p. 14, http://www.transparency.org/whatwedo/pub/the_
anti_corruption_plain_language_guide .
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Understanding the interactions between pillars also helps 
to prioritize areas for reform”1.

This second example illustrates in clearer details one 
of the above mentioned assertions regarding the inter-
relational ability of public institutions as a core component 
of their administrative capacity.

6. Conclusions

Building on the analysis made above we can conclude 
there are two dimensions of the administrative capacity: 
one is the legal dimension establishing the legal regime 
applicable, while the second dimension entails the 
functioning of the legally defined model.

As such, discrepancies are possible to occur between 
the two dimensions. Such discrepancies can originate 
either in the misappropriation of the legal dimension of the 
real needs to be met – a public institution enjoys to limited 
resources comparing to the range of competencies it has to 
perform or comparing to the population it services.

Another misappropriation element can result from the 
calendar mismatches. For instance, an evaluation criteria 
mentioned in the current Law no. 195 from 2006 is the 
level of financial resources raised comparing to the number 
of project applications submitted, while it is notorious 
the fact that call for proposals under the Operational 
Programme Administrative Capacity are still pending, with 
at least half year of delay. Such indicator may result in a 
lack of administrative capacity, while it is obvious it can 
not be charged to the public institution.

1 Coșpănaru, I., and others, National Integrity System Assessment 
Romania, 3rd Edition, Transparency International Romania, Bucharest, 2012.
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At the same time, different indicators in the law 
evaluate the lawfulness of the acts issued or adopted by 
a public institution comparing to the number of such acts 
being voided by a court over a period of one year, despite 
it is largely recognized that final adjudication of these case 
can take longer than the estimated time.

However, the criteria mentioned by the secondary 
legislation1 of the Law no. 195 from 2006 are neither 
comprehensive, nor sufficiently objective to effectively 
determine the administrative capacity of a certain 
institution.

Other discrepancies to be considered refer to the ability 
of public institutions to access specialized expertise to 
enable their compliance with the requirements of the 
technological progress and innovation. The situations here 
envisaged are those in which public institutions are legally 
competent to regulate or to oversee certain very technical 
domains, for which the relevant know-how belongs 
to the private actors who invest in it and for which the 
professional training for public employees can not cover.

Last but not the least, elements of limited functional 
administrative capacity should be considered. These are 
those particular situations in which a certain institution 
can not perform its legal competencies comparing to its 
capacity. Such example relies on the public procurement 
procedures carried out by small size institutions, in which 
all the personnel may face a conflict of interest with regard 
to one or more bidders, leading to the impossibility of 
legally awarding the contract, nor solving that particular 
case. In this situation it is a matter of administrative 
capacity to make effective use of all available legal 

1 Government Decision no. 139 from 06.02.2008 regarding the 
approval of the Implementing Regulations of Law no. 195 from 2006 
decentralization.
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recourses to mitigate the case, such as it is for this example 
the use of inter-communities associations regulated by 
Law no. 251 from 2006 on local public administration.

As such, in our opinion a broader sense of administrative 
capacity should also include elements regarding the 
concrete functioning on an institution, its actual practice 
and the concrete solutions found, including cooperation 
arrangement with other institutions. Furthermore, it 
should include elements regarding the level of compliance 
between the actual public needs and planned actions of 
the public institutions, as well as between the planned and 
actually delivered activities and services.

In light of this functional dimension, we could state 
that a comprehensive definition of the administrative 
capacity of public institutions includes the set of financial, 
organizational (structural, organizing) and human 
resources a public institution enjoys, as well as the actions 
and activities it performs to satisfy the actual public needs, 
while exercising the competence prescribed by the law.

Equally, we can define the administrative capacity of the 
public administration as the set of financial, institutional 
and human resources of the public administration as a 
whole, as well as the actions and activities it performs 
while exercising the competence prescribed by the 
law. Referencing institutional resources we should also 
consider the interaction, inter-relation and cooperation of 
these institutions, both regarding the whole spectrum of 
legal competences of the public administration, but also 
regarding the avoidance of overlapping, the two described 
under the concept of efficiency.

These last remarks should also be reflected into the 
working text of the new Administrative Code, by adding to 
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the existing definition1 the additional elements mentioned 
above, such as to incorporate both dimensions. A different 
solution may generate false results to the evaluation of 
the administrative capacity and dissimulate the correct 
identification of those elements of the administrative 
capacity which are directly linked to the concrete exercise 
of the legal competencies and which need dedicated 
programmes for consolidation towards sustainable good 
administration.

1 Art. 137 letter h) – administrative capacity is the set of financial, 
institutional and human resources an administrative unit enjoys, as 
well as the way these are fructified in its own activity, while performing 
the competences prescribed by the law, Draft Administrative Code, 4th 
Part Local public administration.
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Analysis of the new regulations in the field of 
VATfrom the legal and tax policy’s perspectives

Marilena ENE
PhD Candidate SNSPA 
marilena.ene@ratiu.ro

1. Preliminary issues

Starting January 1st, 2016 a new Tax Code is in force 
in Romania approved by the Law no. 227 of 20151. This 
new piece of legislation introduced a new standard VAT 
rate decreased from 24% to 20%. In addition, the area of 
products and services subject to a reduced VAT rate of 9% 
is broadened.

The relevance of the analysis of the impact of the new 
regulations in the field of value added tax is given by the 
fact that this tax represents one of the most important 
sources of public revenues. In any budget structure and 
in any tax-budgetary strategy it is necessary to take into 
consideration the manner of regulation of this tax as the 
impact of any amendment is important. From the historical 
perspective, value added tax is one of the taxes that have 
known the highest development in a short period of timeas 
it was considered, and still is to be the solution for the 
increase of budgetary income.

The first regulation regarding value added tax was 
drawn up by Maurice Lauré, deputy manager of the General 

1 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 688 of 10 
September 2015.
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Directorate of Taxes from France in 19541, and was initially 
composed of two taxes, respectively a tax on production 
calculated at the sale price of the merchandises born by the 
last manufacturer and a turnover tax which applies to all the 
persons involved in the manufacturing of goods. Even if it 
was an innovative concept, the disadvantage of this system 
was the payment of this taxby each trader. This system was 
initially transposed in Romania in 19902. Most of the EU 
countries adopted this tax in national legislation after 1970, 
as an accession condition in the European Union.

On the international level, VAT was introduced in 164 
countries (out of 194 countries)3 until 2014. US never 
introduced VAT but they have sales tax at federal level.

In the reports published by the European Commission 
after the economic crisis, it was shown that the level of the 
public revenue from VAT has significantly dropped. Starting 
2009, in order to counter the effect of this decrease, the 
European Union member states have constantly increased 
rates, except for 4 states (Austria, Belgium, Bulgaria, and 
Denmark). From the analyses regarding the level of VAT 
receipts to the public budget carried out at the European 
Commission as well as at OECD level a difference („gap”) 
between the value of the VAT total tax liability and the 

1 Liam Embril, Michael Keen, Jean-Paul Bodin and Victoria Summers, 
The Modern VAT, International Monetary Fund, 2001, p. 4.

2 Government Decision no. 1109 of the 18th of October 1990 on the 
liberalization of prices and social protection measures, published in the 
Official Gazette no. 115 of 23.10.1990 in force on the 01st of November 
1990; Government Decision no. 779 of the 15th of November 1991 on the 
tax on the circulation of merchandises and excises, published in the Official 
Gazette no. 244 din 30.11.1991 in force on the 01st of December 1991.

3 OECD (2014), Consumption Tax Trends 2014: VAT/GST and excise 
rates, trends and policy issues, OECD Publishing, Paris, p. 18.
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value of the VAT actually collected has been found1. The 
biggest VAT gap was identified in Romania (2012 – 42.9%, 
and in 2013 – 41.1%), Slovakia (2012 – 38.6%, 2013 – 
34.9%) and Lithuania (2012 – 36.5%, 2013 – 37.7%).

The analysis carried out at international level2 by the 
Economic Organization for Cooperation and Development 
has led to the conclusion that the voluntary degree of 
compliance of a person drops as the VAT rates increase, 
especially in those states that have a non-developed 
administrative apparatus and that do not face the tax 
payers’ challenges.

Within this article we shall make a review of the tax and 
budgetary strategies published in Romania starting 2014 
and a short analyse of the theoretical reasons based on 
which the VAT rates were modified.

2. Tax-budgetary strategy concept and the 
analysis of Romania’s strategies since 2014

2.1. Tax-budgetary strategy concept

In 2009, Romania requested to the European 
Commission, International Monetary Fund and World 
Bank support within the mechanism for payment balance. 
Following the analysis carried out by the European 
Commission, the European Union Council adopted 
the Decision 2009/458/CE of the 6th of May 2009 for 

1 Studyto quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States 
2015 Report, TAXUD/2013/DE/321, p. 17. Previously, in Romania the level 
was 48% in 2011 according to TAXUD/2012/DE/316, Study to quantify 
and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States, Final Report, p.21.

2 OECD (2014), Consumption Tax Trends 2014: VAT/GST and excise 
rates, trends and policy issues, OECD Publishing, Paris, p. 29.
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granting mutual assistance to Romania1 and the Decision 
2009/459/CE of the 6th of May 2009 for granting 
community financial assistance to Romanian on medium 
term. One of the points undertaken by Romania within 
the economic program, and mentioned as a matter of 
fact in the Decision 2009/459/CE is the one to adopt a 
normative act that establishes „medium term mandatory 
tax framework, set up of some limits regarding budgetary 
rectifications that can be performed throughout the year, 
including tax rules and the setup of a tax council that 
supplies independent and specialised analyses”2. Given this 
engagement, the Romanian Government initiated and 
subsequently the Parliament adopted the Law no. 69 of 
the 16th of April 20103 on tax-budgetary responsibility. In 
the content of this law the tax-budgetary strategy concept 
appears for the first time, representing the „public policy 
document that establishes the objectives and priorities in the 
tax-budgetary field, the targets of the income and expenses 
of the general consolidated budget and of the component 
budgets of the general consolidated budget, as well as the 
evolution of the general consolidated budget balance on a 
period of 3 years”.

Following the signature by Romania and subsequently 
to the ratification of the Treaty in the stability, coordination 
and governance within the economic and monetary 

1 Published in the Official Gazette of the European Union, no. L150 
of 13.06.2009.

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX
:32009D0459&qid=1443451155916&from=EN

3 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 252 of 
the 20th of April 2010, subsequently amended and republished in the 
Official Gazette of Romania, Part I, no. 330 of the 14th of May 2015.
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union by the Law no. 83 from 20121 the amendment of 
this normative act was necessary in order to include the 
obligations on the budgetary pact.

Consequently, until the 31st of July each year, the Ministry  
of Public Finance is bound to send the Government the 
tax-budgetary strategy for the next 3 years, which must 
comprise besides the statement on own liability, the 
macroeconomic framework on which the tax-budgetary 
policy is based, the tax-budgetary framework with the 
budgetary prognoses and the tax-budgetary policy. 
The Government has the obligation to submit the tax-
budgetary strategy in the Parliament before the 15th of 
August each yearand the breach of this legal obligation 
will not have a pecuniary impact on the members of the 
Government.

2.2. Analysis of Romania’s strategies

The main objectives of the tax-budgetary policy 
synthesised within the tax-budgetary strategy 2014 – 
2016 do not include any direct reference to the proposal 
of amendment of the VAT rates, but it can be supported as 
being a result of the objective regarding the „carrying on of 

1 Law no. 83 of the 14th of June 2012 on the ratification of the 
Treaty regarding the stability, coordination and governance within 
the economic and monetary union between the Kingdom of Belgium, 
Republic of Bulgaria, Kingdom of Denmark, Federal Republic of 
Germany, Republic of Estonia, Ireland, Greek Republic, Kingdom of 
Spain, French Republic, Italian Republic, Cyprus Republic, Republic of 
Latvia, Republic of Lithuania, Grand Duchy of Luxemburg, Hungary, 
Malta, Netherlands Kingdom, Republic of Austria, Polish Republic, 
Portuguese Republic, Romania, Republic of Slovenia, Republic of 
Slovakia, Republic of Finland and Kingdom of Sweden, signed at 
Brusselson the 2nd of March 2012, published in the Official Gazette of 
Romania, Part I, no. 410 of the 20th of June 2012.
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the tax consolidation process by […] creating a more effective 
and equitable system, but also a better administration 
of budgetary revenues”1, which also includesmeasures 
for fighting against tax evasion and gradual reduction 
of the value added tax as far as the collection of 
budgetary revenues gets improves. The tax-budgetary  
strategy for the period 2015 – 2017 envisages the reduction 
of the standard VAT rate2, a table with the impact over the 
public budget in the next 3 years being also included.

In the tax-budgetary strategy for the period 2016-2018 
published in December 20153 there are mentioned the 
new measures adopted starting 2014 regarding VAT, out 
of which it is relevant to include here:

(i) Starting January 1st, 2014, the optional application 
of VAT collection system by eligible persons, i.e. 
taxable persons with a turnover below the ceiling of 
2,250,000.00 lei (equivalent of 500,000.00 euro).

(ii) Starting June 1st, 2015, the extension of the reduced 
rate of 9% for delivery of foodstuffs (including 
beverages but excluding alcoholic beverages) for 
human and animal consumption; live animals, seeds, 
plants and ingredients normally intended for use in 
the preparation of foodstuffs; products normally 
used to supplement foodstuffs or as a substitute 
for foodstuffs as well as restaurant and catering 
services, excluding the supply ofalcoholic beverages.

1 Tax budgetary strategy for the period 2014-2016, p. 15 and p. 38.
2 Tax budgetary strategy for the period 2015 – 2017, p. 39, http://discutii. 

mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/Strategiafiscalbugetara 
2015_2017.pdf .

3 Tax budgetary strategy for the period 2016 – 2018, p. 31, http://discutii. 
mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/Strategiafiscalbugetara 
20162018.pdf .
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The objectives of the tax policy in the VAT field continue 
to be in 2017 and 2018 improving VAT regulations in order 
to fight tax evasion.

3. The evolution of the VAT reduced rates

The first measure for introducing additional reduced 
value added tax rates was taken in 2013, namely the 
introduction in the special category of the 9% rate of all 
types of bread, bread manufacture specialties, wheat and 
rye flour, as well as raw materials triticumspelta, common 
wheat and meslin. The motivation that at the base of this 
measure has been „the need to take some urgent measures 
in order to fight against tax evasion in the field of bread trade 
by the application of a VAT reduced rate of 9% for bread and 
on the entire bread production and distribution, respectively 
for wheat and flour1.”

The argument of the Government in adopting this 
measure is supported, as mentioned before, including 
by the studies carried out by the experts of OECD or of 
the European Commission. Thus, the tax authority has 
accepted that in this specific field of bread manufacturing 
and distribution there is a high degree of tax evasion, it is 
not possible to fight against this evasion by administrative 
measures and the decision of fighting against it by dropping 
the rate level so as to have no solid motivation to breach 
the value added tax condition has been made.

Subsequently, starting June 1st, 2015, two important 
changes on the VAT reduced rate were carried out, even if 

1 Substantiation note regarding the Government Ordinance  
no. 16 from 2013 on the amendment and supplement of the Law no. 571  
from 2003 on the tax code and regulation of certain tax-budgetary 
measures e: http://gov.ro/fisiere/subpagini_fisiere/nf-og-16-2013.pdf .
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the size of the concerned article is reduced.The normative 
act1 envisages just the fact that at article 140 paragraph (2),  
letter g)2 is amended and letter h)3 is introduced, the other 
articles from 1 to 5 comprising absolutely other provisions. 
For clarification it is necessary to mention that Article 140 
para (2) of the old Tax Code envisages reduced VAT rate of 
9%. Thus, this VAT reduced rate applies to a larger number 
of categories of deliveries of goods and/or services starting 
from the June 1st, 2015.

The explanation of adopting this VAT reduced rate is 
to be found in the preamble of this emergency ordinance 
in which it is mentioned that the Romanian Government 
has taken these measures envisaging the following seven 
arguments:

(i) „Tax budgetary strategy for the period 2014-2016 
also envisages among other measures the gradual 
reduction of VAT in the next 4 years as far as the 
collection of budgetary revenues is improved”;

1 Government Emergency Ordinance no. 6 from 2015 was 
published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 250 of the 14th 
of April 2015 and was approved by the Law no. 187 of the 2nd of July 
2015 on the approval of the Emergency Government Ordinance no. 6 
from 2015 on the amendment an supplement of the Law no. 571 from 
2003 of Tax Code, published in the Official Gazette of Romania, Part I,  
no. 499 of the 7th of July 2015.

2 „g) delivery of the following goods: food including beverages, except 
for alcoholic beverages, destined to human and animal consumption, 
domestic live animals and poultries, seeds, plants and ingredients used 
in the preparation of the food, products used to supplement or replace 
food. The methodological norms establish the NC codes from annex I 
to the Regulation (CEE) no. 2.658/87 of the Council of the 23rd of July 
1987 on the Tariff and statistical nomenclature and Common Customs 
Tariff, as amended by the application regulation (UE) no. 1.101 from 
2014 of the Commission of the 16th of October 2014, corresponding to 
these goods”.

3 „h) restaurant and catering services, except for alcoholic drinks.”
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(ii) „the VAT reduction measure is compliant with the 
European legislation and is likely to essentially 
contribute to the reduction of tax evasion”;

(iii) „VAT reduction represents a partic ularly 
important instrument in terms of national 
economy development, by re-launching internal 
consumption, following the creation of necessary 
premises for dropping the prices if the goods and 
services in general”;

(iv) „VAT level reduction contributes in the same time 
to the increase of productivity and implicitly to the 
increase of economic efficiency”;

(v) „VAT rate reduction represents a measure that 
is likely to increase equity, by the improvement 
of income distribution or by the fact that certain 
goods become more accessible for the entire 
population”;

(vi) „the extension of application of reduced VAT rate of 
9% for the delivery of food products and restaurant 
and catering services represents a measure likely 
to essentially contribute to the reduction of tax 
evasion and to the creation of an appropriate 
competitive climate in this field, including in the 
tourism field”;

(vii) „the extension of application of reduced VAT rate 
of 9% generates important positive effects on 
the business environment by the improvement 
of cash-flow flows too, diminishing thus a series 
of difficulties the economic operators face in this 
respect”.
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Basically, from legal perspective, two arguments 
analysed in this article are relevant, the one related to 
the compliance with the European legislation and to its 
contribution to the reduction of tax evasion and the other 
one regarding the tax equity principle, as this measure will 
improve income distribution and certain goods will become 
more accessible for the entire population.

4. Arguments for the decrease of VAT standard 
rate and reduced rate

Further to the analysis of the explanations provided in 
the preamble to the piece of legislation mentioned above 
and the content of the tax and budgetary strategies, 
two legal arguments for supporting the decrease of the 
standard VAT rate and the enlargement of the area of the 
reduced rate can be taken into consideration are:

(i) the new measures in the VAT area are compliant 
with the European legislation1 and will essentially 
contribute to the reduction of tax evasion;

(ii) the decrease of standard VAT rate will increase 
equity“by the improvement of the distribution of 
income or by the fact that certain goods become 
more accessible for the entire population”.

The argument that the decrease of VAT rate essentially 
contributes to the reduction of tax evasion in this field can 
be at first sighta sentence without much substance. But, 
actually, in relation to the studies performed at the request 

1 According to Article 99 paragraph (1) of the Council Directive 
2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value 
added tax, “The reduced rates shall be fixed as a percentage of the 
taxableamount, which may not be less than 5%”.
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of the European Commission1, it has been highlighted 
that the existence of high rates of value added tax does 
not automatically mean higher budgetary revenues. On 
the contrary, with regard to those states of the European 
Union that did not develop a proper administrative system, 
the increased rates draw the breach of the applicable tax 
legislation. As a matter of fact, this is highlighted in the 
mentioned studies by the high value of the gap between 
the amounts owed from VAT according to the legal 
provisions and the actually received amounts, Romania 
occupying the first place.

The application of a decreased standard VAT rate can 
involve on medium and long term a gain as it increases 
the voluntary compliance degree. If at the level of the 
European Union measures for fighting against tax evasion of 
the „carousel” type can be taken, at national level each state 
has the obligation to analyse those sectors of its economy 
and apply all the methods allowed by the legislation of the 
European Union for the fight against tax evasion. These 
methods do not involve only the increase of the number 
of „nocturnal raids” in the vegetables-fruit warehouses 
but can also involve the amendment of the tax legislation 
by reducing the rate. Another method promoted at the 
level of the European Union is the one of inversed taxation 
mechanism for certain categories of services and goods.

1 Study to quantify and analyse the VAT Gap inthe EU-27 Member 
States, published 2013 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/ 
documents/common/publications/studies/vat-gap.pdf and 

Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States, 
2015 Report, published in May 2015, http://ec.europa.eu/taxation_
customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_
gap2013.pdf .
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The second analysed argument regarding the equity 
principle applied to the VAT field means that a lower VAT 
rate and reduced rates for foodstuffs will improve the 
distribution of personal income and certain goods become 
more accessible for the entire population. This argument 
is very interesting and often considered in carrying out 
tax policy by any state that considers the principle of the 
person’s ability to pay („ability to pay”). In the new Tax 
Code the principle of equity is included1, lodged maybe 
in a defective manner but particularly useful in the legal 
supporting of such measures. The relevance of a text as 
the one introduced by the Tax Code is important when we 
envisage what is called in doctrine „indirect taxes”, whose 
specificity consists in the fact that the tax burdened is not 
borne by the taxpayer but by the final purchasers.

Thus any increase of the indirect taxation level impacts 
consumption, namely the ability of a person to purchase 
certain goods and services. The reduction of VAT represents 
perhaps a populist measure but certainly is a measure 
used by the European states that have the obligation to 
observe the constitutional principle of the person’s ability 
to pay taxes2. Obviously this measure is also beneficial to 
the persons with high income who will benefit thus from a 
wide range of consumer goods at a lower price.

1 Article 3 letter c) of the new Tax Code “the justness of taxation 
or tax equity ensures that the tax burden of each taxpayer to be 
established on the basis of the contribution, i.e. depending on the 
amount of revenue or its properties”.

2 Alan J. Auerbach, Public Finance in Practice and Theory, Richard 
Musgrave Lecture, CESifo, Munich, May 25, 2009.



294

PUBLIC PROPERTY. 
PERSPECTIVES AND DEVELOPMENTS WITHIN THE ADMINISTRATIVE SPACE

5. Conclusions

From tax policy perspective, the introduction of the 
decreased standard value added tax rate and the additional 
reduced rates can be supported on the one hand by the 
need of the authorities for fighting against tax evasion in 
the specific fields of economic activities (such as delivery of 
foodstuffs and restaurant and catering services), in which 
the actions of the investigation bodies are notorious. On 
the other hand, this tax measure applies the tax equity 
principle which provides the consistency of the tax system. 
Obviously, the effects in budgetary terms, respectively of 
the budgetary income level, can be only estimated at this 
moment, being subsequently analysed at the end of next 
year, based on the actual and clear data of the budgetary 
execution account.






