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Unele aspecte privind regimul juridic al proprietăţii publice
în jurisprudenţa instanţelor de judecată
Prof. univ.dr. Verginia VEDINAŞ
Universitatea din Bucureşti
Lector univ.dr. Daniela CIOCHINĂ
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”
Abstract
The article aims at discussing some aspects related with the legal
regime of private and public property of the state and
administrativeterritorial units, according to Constitution and the laws
adopted based on it, namely Law No. 213/1998 and the current Romanian
Civil Code that substantially changed its content.
The related legislation is analyzed by reference to recent case law of the
courts, referring to the competence of the local councils to adopt regulations
that refer to the way of using some of the natural resources, especially shale
gas.
Keywords: public property, private property, public domain, private domain,
state, administrative-territorial unit, shale gas, administration, recovery,
administrative contract
I. Regimul constituţional al proprietăţii este reglementat în articolele
nr.44 şi nr.136 din Constituţia României, revizuită şi republicată1.
Articolul 44 este consacrat “dreptului de proprietate privată“, el fiind
plasat în titlul II al Constituţiei, referitor la drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale. Articolul 136, intitulat “proprietatea“, îşi află reglementarea
în titlul IV al Constituţiei, al cărui obiect de reglementare îl reprezintă
“economia şi finanţele publice“.
După cum se afirmă constant în doctrină 2 , între cele două texte
constituţionale, articolul 136 reprezintă un sediu general în material
proprietăţii, pe când articolul nr. 44 reprezintă un sediu special în această
materie, ceea ce justifică soluţia ca analiza regimului constituţional actual,
Constituţia României a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.233 din
21 noiembrie 199. Ea a fost revizuită prin Legea nr. 429/2004, publicată în Monitorul Oficial
al Românei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 şi a fost republicată în Monitorul Oficial
al Românei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
2
Antonie Iorgovan – Tratat de drept administrativ, ed. a IV- a, vol. II, Ed. All Beck,
Bucureşti, 2005, pp.188-190.
1

al proprietăţii să se facă începând cu articolul 136. Aceasta este o primă
teză pe care dorim să o evidenţiem, dat fiind faptul că ea influenţează profund
înţelegerea elementelor definitorii ale regimului juridic al proprietăţii în
sistemul actual şi determină şi concluzia că regula, în materia proprietăţii,
în prezent, o reprezintă proprietatea privată, iar excepţia o reprezintă
proprietatea publică3.
Se cuvine să menţionăm că prin Legea de revizuire nr. 429/2003 s-au adus
modificări de substanţă reglementării iniţiale a proprietăţii, care, în esenţă,
constau în:
a). s-a prevăzut în mod expres că proprietatea privată este
garantată, nu doar dreptul de proprietate privată, cum menţiona Constituţia
potrivit variantei iniţiale adoptată în anul 1991;
b). s-a prevăzut dreptul cetăţenilor străini de a dobândi terenuri în
România, în condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, în
conformitate cu tratatele internaţionale, în condiţii de reciprocitate, precum şi
prin moştenire legală4. În acest fel, s-a creat posibilitatea dobândirii unor
asemenea imobile de către străini persoane fizice, întrucât, ca efect al aderării,
România a trebuit să recunoască libertatea de circulaţie a bunurilor, serviciilor
şi persoanelor, terenurile făcând parte din categoria bunurilor imobile;
c). s-a prevăzut ca ambele tipuri de proprietate, publică şi
privată, în egală măsură, sunt garantate şi ocrotite de lege;
d). s-a adăugat o a patra modalitate de valorificare a bunurilor
proprietate publică4 respectiv darea în folosinţă gratuită pe durata existenţei
construcţiei. În acest mod, s-a conferit legitimitate constituţională unor norme
care existau deja prevăzute în legile administraţiei publice locale, chiar dacă
Legea fundamentală nu o prevedea.
Dezvoltarea regimului constituţional al proprietăţii publice s-a realizat iniţial
prin Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia5 care a fost substanţial modificată prin noul Cod civil al României6.
În noul Cod civil al României, proprietatea publică este reglementată în titlul
VI, care poartă denumirea de “proprietatea publică “, articolele 858 – 875,
precum şi în articolul 554 care are chiar această denumire.

Antonie Iorgovan – Tratat ...,op. cit. ed. a IV-a, vol. II, pp 166-170, Verginia Vedinaş Drept administrativ, ed. a VII, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pp 232-233 4 Iniţial,
fostul articol 41 prevedea că cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi bunuri în România.
4
Celelalte trei modalităţi sunt darea în administrare regiilor autonome sau instituţiilor
publice, concesionarea sau închirierea.
5
Publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998.
6
Aprobat prin Legea nr. 287 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din
15 iulie 2011 şi pus în aplicare prin Legea nr.71, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011
3
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O primă problemă, pe care am ridicat-o şi cu alte prilejuri7, vizează
reglementarea de ansamblu a proprietăţii în Codul civil, care este recunoscut
a reprezenta ”Constituţia dreptului privat” a dreptului privat. Aceasta cu atât
mai mult cu cât Constituţia trimite, prin articolul 136 coroborat cu articolul
73 alin. (3) lit. m) la o lege organică special privind proprietatea publică.
Arogarea de către autorii noului Cod civil a reglementării proprietăţii publice
poate fi considerată şi ca tendinţă de a acapara o instituţie care tradiţional, este
concepută a aparţine dreptului public, ceea ce în opinia noastră, este cel puţin
discutabil.
Dincolo de aceste aspect, o analiză fie şi sumară, a modului în care
este reglementată proprietatea publică în Codul civil, determină concluzia că
avem de-a face cu o reglementare deficitară, confuză, care mai mult încurcă
lucrurile decât le clarifică, în contextul în care sunt utilizate, cu semnificaţie
identică sau diferită, conceptele de domeniu public şi proprietate publică.8
Revenind la reglementarea constituţională actuală privind proprietatea
publică, în conformitate cu articolul 136, titulari ai dreptului de proprietate
publică poate fi statul şi unitatea administrativ teritorială. Criteriul de
apartenenţă la unul dintre cei doi titulari îl reprezintă interesul bunului. Cele
care sunt de interes naţional de interes naţional se află în proprietatea statului,
iar cele de interes local sau judeţean se află în proprietatea comunei, oraşului,
municipiului sau judeţului după caz.
Modalităţi de punere în valoare a proprietăţii publice sunt consacrate
de articolul 136 alin. (4) din legea fundamentală care a suferit o completare
prin Legea 429/2003. Iniţial, au fost prevăzute trei astfel de modalităţi,
respectiv darea în administrare, care se poate realiza către o regie
autonomă sau instituţie publică, concesionarea şi încheierea.
Prin Legea de revizuire a fost adăugată o a patra modalitate, respectiv
darea în folosinţă gratuită pe o perioadă determinată unei instituţii de
utilitate publică. O asemenea procedură a fost prevăzută prin lege şi până la
revizuirea Constituţiei 9 , însă, în contextul în care Legea fundamentală n-o
prevedea, soluţia de a fi consacrată prin lege era lipsită de legitimitate
constituţională, ceea ce a şi determinat doctrina să se exprime în acest sens11.
Regimul juridic al acestor modalităţi de valorificare, a proprietăţii
publice este dezvoltat de articolele 866-875 din noul Cod civil, în Capitolul al
Verginia Vedinaş - Drept administrativ, ed. a VII, Ed. Universul Juridic, București, 2012,
p.237.
8
Pe larg, pentru o viziune critică a reglementării proprietăţii publice şi domeniului public
potrivit noului Cod civil, a se vedea Verginia Vedinaş- Drept administrativ ed. a VII, op.
cit. pp.235-247.
9
Exemplu Legea nr. 213/1999 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 11
A se vedea Verginia Vedinaş - Drept administrativ, op. cit, ed. VII, pp.264-265.
7
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II-lea al Titlului VI, sub denumirea “ Drepturile reale corespunzătoare
proprietăţii publice“.
După cum se exprimă doctrina de specialitate 10 , administrarea
generală a domeniului public poate fi exercitată direct de chiar titularii săi11,
sau indirect, de către alte subiecte de drept12.
Regula este că, în majoritatea cazurilor, exercitarea dreptului de
proprietate publică se face prin altul, ceea ce înseamnă că respectivele bunuri
sunt încredinţate unor persoane juridice înfiinţate în acest scop sau unor
persoane juridice de drept public sau privat sau chiar unor persoane fizice.
Dreptul de administrare face obiect de reglementare al articolelor
867-870. El se constituie prin hotărârea Guvernului, atunci când este vorba
despre proprietatea publică a statului sau prin hotărârea consiliului
judeţean sau local, când este vorba despre proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale13.
În doctrina de specialitate se face o discuţie cu privire la natura
juridică a dreptului de administrare. Potrivit articolului 866, din noul Cod
civil, atât dreptul de administrare cât şi cel de concesiune şi de folosinţă cu
titlu gratuit reprezintă “drepturi reale corespunzătoare proprietăţii publice“.
Subscriem criticilor şi opiniilor exprimate în doctrină14conform cărora darea
în administrare nu reprezintă un drept real corespunzător proprietăţii publice,
ea este, mai de grabă un mandat de drept public, administratorul exercitând în
numele şi pentru titularul dreptului de proprietate public prerogativele
acestuia în mare parte, ideea se regăseşte în prevederile articolului 868 din
noul Cod civil. Altfel spus, dacă conţinutul dreptului nu este cumva prestabilit
de lege, rămâne la latitudinea administratorului general al bunului să îl
stabilească15.
O.Ungureanu, C. Munteanu – Drept civil, drepturile reale, ed. III, Ed. Rosetti, Bucureşti,
2005, p.242.
11
Este vorba despre stat şi unitatea administrativ teritorială.
12
O.Ungureanu, C. Munteanu – op. cit., p. 242. Autorii citaţi fac referire la “subiecte de
drept civil “. În opinia noastră, exprimarea nu este corectă, având în vedere că regia autonomă
și instituţia publică sunt subiecte de drept public, nu de drept privat.
13
În contextul în care se va modifica organizarea administrativ-teritorială a ţării, în
perspectiva revizuirii Constituţiei se va impune modificarea şi completarea şi a Codului Civil,
în scopul adăugirilor generate de înfiinţarea regiunilor.
14
O. Podaru în Carmen Tamara Ungureanu, Mădălina Afrăsinei, Dana Margareta
Cigan, Marius Eftimie, Lucia Irimescu, Mihaela Popureanu, Eugenia Florescu,
Andreea Corina Tărăsie, Corina Voicu, Gabriela Cristina Ferenţiu, Florina Morozan,
Steluţa Croitoru, Ioan Popa, Lorey Mirela, Ovidiu Podaru, Daniel Marius Cosma,
Eugen Roşioru – Noul Cod civil, comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol.I, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2012, pp. 1198-1202.
15
O. Podaru –Drept administrativ, vol. II, Dreptul administrativ al bunurilor, Ed.
Hamangiu, Ed. Sfera Juridică, Bucureşti, 2011, p. 53.
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