RAPORT SPECIAL
referitor la lipsa unor dispoziţii legale privind acordarea
despăgubirilor pentru servituţile legale instituite în vederea
desfăşurării unor activităţi economice de interes general

I. Scopul raportului special
În conformitate cu dispoziţiile constituţionale şi legale, instituţia Avocatul Poporului are
drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu
autorităţile publice şi regiile autonome. În acest sens, potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din
Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă Avocatul Poporului constată, cu
prilejul cercetărilor întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de corupţie ori de
nerespectare a legilor ţării, va prezenta un raport, conţinând cele constatate, preşedinţilor celor
două Camere ale Parlamentului sau, după caz, primului-ministru.
Prezentul raport îşi propune să evidenţieze problemele cu care se confruntă persoanele
fizice al căror drept de proprietate privată este limitat în interesul desfăşurării unor activităţi
economice prin următoarele acte normative: Legea minelor nr. 85/2003, Legea nr. 238/2004 a
petrolului, Legea energiei electrice nr. 13/2007 şi Legea gazelor nr. 351/2004.
Pe de altă parte, raportul special urmăreşte îmbunătăţirea legislaţiei în materie, în
vederea optimizării serviciilor de utilitate publică, dar, în acelaşi timp, şi asigurarea unei
protecţii efective a proprietarilor ale căror terenuri sunt afectate.
II. Dreptul de proprietate privată şi limitările constituţionale ale acestuia
Raportul special de faţă are în vedere dreptul de proprietate privată, ca drept
fundamental, în raport cu puterea, care îi reglementează conţinutul şi îl garantează,
contribuind astfel la modelarea şi organizarea economică şi socială a statului. Constituţia
României, în art. 44 alin. (1) şi alin. (2) stabileşte că „Dreptul de proprietate, precum şi
creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite
de lege. Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de
titular (…)”.
De altfel, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 3 din 3 februarie 1993 a statuat că
„dreptul de proprietate este un drept natural, individual, permanent, transmisibil şi
inegal, iar reglementarea acestui drept se regăseste în legislaţie”.
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Corelativ dreptului de proprietate, statului îi revine obligaţia de ocrotire a
proprietăţii indiferent de titularul ei, iar ocrotirea acesteia este una din valorile majore
ale unui stat de drept.
Pe de altă parte, dreptul de proprietate nu este un drept absolut, ci comportă anumite
limitări. Constituţia reglementează câteva limitări ale dreptului de proprietate. Aceste limitări
se pot grupa în două categorii, şi anume limitări in rem (referitoare la bunuri) şi limitări in
personam (referitoare la persoane).
Limitările in rem, prevăzute de Legea fundamentală sunt următoarele: bunurile care
constituie obiect exclusiv al proprietăţii publice, expropierea şi naţionalizarea, lucrările de
interes general, averea dobândită licit care nu poate fi confiscată. Limitările in personam,
stabilite prin Constituţie sunt: obligaţia proprietarului de a respecta normele prevăzute de lege
sau obiceiul locului referitoare la protecţia mediului înconjurător, asigurării bunei vecinătăţi
şi a respectării celorlalte sarcini prevăzute de aceste norme pentru proprietar, respectiv
dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi
numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate
internaţionale la care România este parte pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute de
legea organică, precum şi prin moştenirea legală.
Prezintă importanţă, pentru raportul special de faţă, limitarea prevăzută de dispoziţiile
art. 44 alin. (5) Constituţie potrivit cărora „Pentru lucrări de interes general, autoritatea
publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi
proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte
daune imputabile autorităţii”. Astfel, pentru lucrări de interes general, autorităţile publice au
posibilitatea folosirii subsolului oricărei proprietăţi imobiliare (terenuri) cu obligaţia de a
despăgubi proprietarul pentru daunele aduse. Dauna reprezintă atingerea persoanei sau a
bunurilor persoanei vătămate, iar prejudiciul constă în lezarea intereselor patrimoniale sau
extrapatrimoniale, care sunt urmarea acestei atingeri. În totalitatea sa, prejudiciul cuprinde atât
pierderea efectivă (damnum emergens), cât şi lipsa câstigului ori a beneficiului pe care l-ar fi
realizat persoana vătămată (lucrum cessans).
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Aşadar, limitarea exerciţiului dreptului de proprietate prin folosirea de către o autoritate
publică a subsolului unei proprietăţi trebuie să fie justificată de un interes general şi trebuie
însoţită, obligatoriu şi de acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul produs
proprietarului. Cuantumul acestor despăgubiri se calculează proporţional cu paguba produsă
şi se stabileşte de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, de către instanţa de
judecată, conform art. 44 alin. (6) din Constituţie.
Observăm că, obligaţia autorităţii publice de a-l despăgubi pe proprietar se referă la
daunele provocate solului, plantaţiilor sau construcţiilor, dar şi la alte daune imputabile,
sintagmă care poate include imposibilitatea proprietarului de a realiza construcţii pe
terenul afectat, scăderea valorii de circulaţie a terenului sau construcţiilor pe piaţa liberă.
III. Limite legale ale dreptului de proprietate privată instituite în interesul
desfăşurării unor activităţi economice:
a) Legea minelor nr. 85/2003 instituie următoarele limitări ale dreptului de proprietate
privată:
-

instituirea în favoarea titularului activităţii miniere a unui drept de servitute legală de

trecere asupra terenurilor necesare accesului în perimetrele de exploatare sau explorare şi
oricăror alte activităţi pe care acestea le implică;
-

exercitarea dreptului de servitute legală de trecere se face contra plăţii unei rente anuale

către proprietarii terenurilor afectate de aceasta;
-

exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
b) Legea petrolului nr. 238/2004 prevede următoarele limitări ale dreptului de

proprietate privată:
- asupra terenurilor necesare accesului în perimetrele de explorare sau exploatare şi
asupra terenurilor necesare oricăror activităţi pe care acestea le implică se instituie, în favoarea
titularului de licenţă, un drept de servitute legală;
- asupra terenurilor aflate în proprietatea terţilor, cuprinse în zonele de protecţie şi de
siguranţă, se stabileşte un drept de servitute legală;
- exercitarea dreptului de servitute legală se face contra plăţii unei rente anuale către
proprietarii terenurilor afectate de acesta, pe baza convenţiei încheiate între părţi cu respectarea
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prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la comunicarea către proprietarii de terenuri a
unei notificări scrise din partea titularilor de acorduri şi/sau permise;
- dreptul de acces în perimetrul de operare a conductelor este diferenţiat în funcţie de
natura operaţiunilor ce urmează a se efectua, respectiv permanent sau ocazional;
- exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
c) Legea nr. 13/2007 a energiei electrice reglementează următoarele limitări ale
dreptului de proprietate privată:
- instituirea unui drept de uz în favoarea titularilor autorizaţiilor de înfiinţare şi titularilor
licenţelor, asupra terenurilor şi bunurilor proprietate privată a terţilor şi asupra activităţilor
desfăşurate de aceştia în vecinătatea capacităţii energetice, pentru executarea lucrărilor
necesare realizării sau retehnologizării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei şi pentru
asigurarea funcţionării normale a capacităţii, obiect al autorizaţiei de înfiinţare, pentru reviziile,
reparaţiile şi intervenţiile necesare;
- instituirea unui drept servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru
instalarea de reţele electrice sau alte echipamente aferente capacităţii energetice şi pentru acces
la locul de amplasare a acestora;
- indemnizaţiile şi despăgubirile acordate sunt prevăzute într-o convenţie-cadru aprobată
prin Hotărârea de Guvern nr. 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind
condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz
şi servitute asupra proprietăţilor private afectate de capacităţile energetice, a convenţiei-cadru,
precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizaţiilor şi a
despăgubirilor şi a modului de plată a acestora;
- în cazul în care, cu ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii sau
avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităţilor energetice, titularii de
licenţă au obligaţia să plătească despăgubiri;
- proprietarii terenurilor şi titularii activităţilor afectaţi de exercitarea de către titularii de
licenţă şi autorizaţii a drepturilor de uz şi servitute, vor fi despăgubiţi pentru prejudiciile
cauzate acestora;
- în situaţia în care terenul necesar pentru înfiinţarea şi funcţionarea capacităţii
energetice este proprietate privată a unui terţ, solicitantul autorizaţiei de înfiinţare are ca primă
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opţiune cumpărarea terenului de la proprietar sau să iniţieze procedura legală de expropriere a
terenului pentru cauză de utilitate publică, cu despăgubirea proprietarului, şi să obţină
concesiunea acestuia, pe durata existenţei capacităţii energetice;
- interdicţia persoanelor fizice şi juridice de a efectua construcţii şi săpături de orice fel
sau să înfiinţeze plantaţii în zona de siguranţă a reţelelor electrice de transport şi a reţelelor
electrice de distribuţie, fără acordul operatorului de transport şi de sistem;
- în situaţia în care proprietarii solicită eliberarea terenurilor afectate de instalaţiile de
distribuţie a energiei electrice, aceştia trebuie să suporte cheltuielile pentru modificarea
generată.
d) Legea gazelor nr. 351/2004 instituie următoarele limitări ale dreptului de proprietate
privată:
- dreptul de uz instituit în favoarea concesionarilor din sectorul gazelor naturale, asupra
terenurilor şi bunuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice, precum şi asupra
activităţilor desfăşurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor pentru
executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării sau retehnologizării capacităţii şi
pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi a
intervenţiilor necesare;
- dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru
instalarea de reţele, conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacităţii şi pentru accesul
la locul de amplasare a acestora;
- proprietarii terenurilor şi titularii activităţilor afectaţi de exercitarea de către
concesionarii din sectorul gazelor naturale a drepturilor de uz şi servitute, vor fi despăgubiţi
pentru prejudiciile cauzate acestora;
- interdicţia realizării oricărui fel de construcţii în zona de siguranţă a conductelor de
gaze naturale;
- în cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasată
reţeaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o construcţie, proprietarul va suporta toate
cheltuielile de modificare a traseului reţelei.
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IV. Autorităţile implicate în aplicarea legilor care fac obiectul raportului special.
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are următoarele atribuţii principale:
a) în domeniul resurselor miniere:
-

stabileşte

clauzele

şi

condiţiile

licenţelor/permiselor,

acordă

şi

emite

licenţele/permisele prevăzute de lege şi reglementează derularea activităţilor miniere prin
norme şi instrucţiuni tehnice privind derularea activităţilor miniere;
- urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia suprafeţei şi a subsolului, în
cursul şi după terminarea activităţilor miniere, în conformitate cu prevederile legale;
- controlează respectarea de către titular a prevederilor din licenţă/permis, precum şi a
celor din normele şi instrucţiunile din domeniu şi dispune măsuri pentru impunerea acestora;
- avizează documentaţiile privind executarea activităţilor miniere, precum şi
documentaţiile de încetare a activităţilor miniere, numai cu prevederea şi aprobarea, conform
legii, a măsurilor de protecţie a mediului şi de reconstrucţie ecologică;
- instituie perimetre de protecţie hidrogeologică pentru zăcamintele de ape subterane
minerale naturale, geotermale şi termominerale, de nămoluri şi de turbe terapeutice şi avizează
instituirea perimetrelor de protecţie sanitară;
- elaborează normele şi instrucţiunile tehnice pentru aplicarea Legii nr. 85/2003, cu
asistenţa ministerelor interesate;
- constată şi notifică nerespectarea prevederilor Legii nr. 85/2003;
- elaborează proiecte de legi şi proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru activităţile
miniere.
b) în domeniul resurselor de petrol:
- urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protecţia suprafeţei şi a subsolului în
cursul operaţiunilor petroliere;
- controlează respectarea de către concesionar a prevederilor din acordul petrolier,
precum şi a celor din normele şi instrucţiunile din domeniu şi dispune măsuri pentru
respectarea acestora;
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- emite norme şi instrucţiuni tehnice cu caracter obligatoriu, pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor Legii nr. 238/2004;
- constată executarea de activităţi fără permis sau acord petrolier şi o aduce la cunoştinţă
organelor de stat competente.
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei are atribuţii atât în
domeniul energiei electrice, cât şi în domeniul gazelor naturale:
a) atribuţii în domeniul energiei electrice
- stabileşte reglementări cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul
energiei electrice;
- exercită controlul cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul
energiei electrice a reglementărilor emise, a sistemului de preţuri şi tarife în vigoare şi aplică
sancţiuni în cazul nerespectării acestora;
- elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare şi
sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;
- urmăreşte aplicarea reglementărilor specifice în domeniul energiei electrice;
b) atribuţii în domeniul gazelor naturale
- elaborează şi aprobă reglementări şi norme tehnice la nivel naţional care stabilesc
criteriile de siguranţă tehnică, cerinţele tehnice minime de proiectare, execuţie şi exploatare,
necesare pentru funcţionarea în condiţii de eficienţă şi siguranţă a obiectivelor din domeniul
gazelor naturale;
- elaborează şi propune spre aprobare Guvernului regulamentele privind accesul terţilor
la conductele din amonte, conductele de tranzit, la depozitele de înmagazinare, la sistemele de
transport şi de distribuţie a gazelor naturale.
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V. Aspecte semnalate prin petiţiile adresate Avocatului Poporului, referitoare la
modul de aplicare a Legii minelor nr. 85/2003, Legii nr. 238/2004 a petrolului, Legii
energiei electrice nr. 13/2007 şi a Legii gazelor nr. 351/2004.
Instituţia Avocatul Poporului a fost sesizată în repetate rânduri cu privire la anumite
dificultăţi întâmpinate de către petenţi:
- amplasarea abuzivă a stâlpilor de la reţelele electrice pe terenuri proprietate privată
fără să fi operat o expropriere sau să se fi acordat despăgubiri în acest sens;
- lipsa obligaţiei concesionarilor de servicii publice la plata unei chirii lunare pentru
suprafeţele de teren ocupate;
- refuzul încheierii unor convenţii-cadru cu motivarea că legislaţia în vigoare prevede
această posibilitate numai în ceea ce priveşte terenurile afectate de capacităţile energetice care
se vor realiza după intrarea în vigoare a Legii nr. 13/2007, nu şi înainte de acest termen;
- amplasarea stâlpilor de înaltă tensiune în apropierea locuinţelor, ceea ce poate conduce
la afectarea stării de sănătate;
- imposibilitatea folosirii terenurilor proprietate privată pentru edificare de construcţii
sau cultivarea produselor agricole.
VI. Identificarea problemelor ridicate de legislaţia în materie
Din analiza prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, Legii petrolului nr. 238/2004, Legii
nr. 13/2007 a energiei electrice şi a Legii gazelor nr. 351/2004, am constatat că numai unele
acte normative prevăd plata unor rente pentru exercitarea dreptului de uz sau servitute şi a unor
despăgubiri pentru prejudiciile create cu ocazia intervenţiei asupra reţelelor de transport şi
distribuţie. În acest sens, menţionăm prevederile art. 7 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003,
art. 7 alin. (2) din Legea petrolului nr. 238/2004.
Atât în Legea gazelor, cât şi în Legea energiei electrice nu este prevăzută plata
rentelor pentru exercitarea dreptului de uz sau servitute. Acestea reglementează doar
acordarea de despăgubiri proprietarului pentru prejudiciile create de titularii de licenţă cu
ocazia intervenţiei pentru retehnologizări, reparaţii, revizii sau avarii.
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Faţă de acestea, apreciem că, deşi actele normative menţionate reglementează activităţi
care reprezintă servicii publice, pentru menţinerea unui just echilibru între interesul general şi
cel particular şi în virtutea principiului echităţii şi al dreptului proprietarului la respectarea
bunurilor sale, se impune acordarea unei despăgubiri care să acopere prejudiciile suportate de
proprietar, prin restrângerea prerogativelor dreptului său de proprietate privată.
Facem precizarea că, despăgubirile prevăzute de Legea energiei electrice se acordă
doar titularilor dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, pe care au fost
realizate capacităţi energetice după intrarea în vigoare a acesteia, respectiv 23 februarie
2007, ceea ce, în opinia noastră, reprezintă o încălcare a principiului egalităţii cetăţenilor în faţa
legii.
De asemenea, am constatat că aceste acte normative nu conţin o reglementare clară,
concretă, cu privire la zonele de siguranţă sau la zonele de protecţie, or, acest aspect prezintă
o importanţă deosebită nu numai prin prisma garantării dreptului de proprietate privată, ci şi a
dreptului la orotirea sănătăţii sau a însuşi dreptului la viaţă. Exemplificativ în acest sens,
menţionăm situaţia din municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, unde în apropierea unor
imobile cu destinaţia de locuinţe funcţionează o staţie electrică de transformare.
Totodată, s-a constat că, niciuna dintre legile analizate nu prevede acordarea de
despăgubiri în situaţiile în care sunt prevăzute interdicţii de construire. Or, prin
instituirea acestui tip de interdicţie se aduce o gravă atingere dreptului de proprietate, nu
numai prin controlul folosirii bunurilor, ci şi prin reducerea considerabilă a valorii
economice a terenurilor afectate.
Observăm că, obligaţia despăgubirii proprietarului pentru restrângerea prerogativelor
dreptului său de proprietate nu este reglementată în mod corespunzător la nivelul acestor legi
speciale, nu numai prin raportare la prevederile constituţionale, cât şi faţă de cele ale
Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale.
Astfel, potrivit art. 1 Protocolul 1 al C.E.D.O., orice persoană are dreptul la respectarea
bunurilor sale şi nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa, decât pentru cauză de utilitate
publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional,
jurisprudenţa Curţii Europene fiind foarte bogată în materia limitării exercitării dreptului de
proprietate.
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În cauza Sporrong şi Lonnroth contra Suediei, Curtea a reţinut că nu a operat o
expropriere de fapt a proprietarilor, cât timp aceştia puteau să-şi folosească bunurile, să le
vândă, să le lase moştenire, să le doneze sau să le ipotecheze. Cu toate acestea, interdicţiile de
construire, pierderea posibilităţii de a vinde imobilele în condiţii normale de piaţă, deşi lasă
intact, din punct de vedere juridic, dreptul celor interesaţi de a dispune de bunurile lor şi de a le
folosi, sunt totuşi în măsură să reducă semnificativ posibilitatea practică a acestora de a-l
exercita. În consecinţă, dreptul de proprietate devine precar, fiind afectat în însăşi substanţa sa,
aşa încât interdicţiile arătate se constituie într-o povară specială şi excesivă pe care ar putea-o
face legitimă numai posibilitatea de a reclama scurtarea duratei interdicţiei sau aceea de a cere
reparaţii.
În cauza Mellacher şi alţii contra Austriei sau în cauza James şi alţii contra Marii
Britanii, Curtea recunoaşte competenţa statului de a reglementa folosinţa unor bunuri
proprietate privată atunci când se urmăreşte un scop de interes general dar, în aceeaşi măsură,
nu trebuie pierdute din vedere imperativele de protejare a interesului individual iar păstrarea
raportului de proporţionalitate implică acordarea unei despăgubiri, dreptul de indemnizare fiind
un element constitutiv al dreptului de proprietate.
VII. Propuneri privind completarea legislaţiei
Prin actele normative analizate, respectiv Legea minelor nr. 85/2003, Legea petrolului
nr. 238/2004, Legea nr. 13/2007 a energiei electrice şi Legea gazelor nr. 351/2004, este
reglementată desfăşurarea unor servicii publice, a căror realizare afectează în mod
asemănător dreptul de proprietate privată a terţilor. Având în vedere că prin reglementarea
unor drepturi de uz sau servitute în favoarea titularilor de licenţe, prin instituirea unor interdicţii
de construire sau prin pagubele produse cu ocazia efectuării de lucrări specifice, este afectat în
mod asemănător dreptul de proprietate privată al terţilor, apreciem că se impune o
reglementare unitară a legislaţiei în domeniu.
Astfel, pentru asigurarea unei protecţii reale a dreptului de proprietate privată, a
principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, şi nu în ultimul rând,
pentru respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii şi dreptului la viaţă a proprietarilor afectaţi de
desfăşurarea unor activităţi economice ce constituie servicii publice, facem următoarele
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propuneri de completare a Legii minelor nr. 85/2003, Legii petrolului nr. 238/2004, Legii
nr. 13/2007 a energiei electrice şi Legii gazelor nr. 351/2004:
1. dreptul de uz şi dreptul de servitute asupra terenurilor proprietatea terţilor,
instituit în favoarea titularilor de licenţe, să nu se exercite cu titlu gratuit, ci numai contra
plăţii unei rente;
2. în cazul instituirii oricăror interdicţii de natură să restrângă dreptul de folosinţă
asupra terenurilor proprietate privată, să se acorde despăgubiri proporţional cu gradul
de afectare;
3. în cazul producerii unor prejudicii cu ocazia efectuării lucrărilor de specialitate,
se vor acorda despăgubiri în funcţie de valoarea prejudiciului produs;
4. stabilirea cu exactitate a zonelor de protecţie şi a zonelor de siguranţă;
5. reglementarea posibilităţii ca, în situaţia în care gradul de afectabilitate a
terenului este ridicat, titularii de licenţe să ofere la schimb alte terenuri, de valoare
similară.
VIII. Alte propuneri
1. transmiterea Raportului special Primului ministru al Guvernului României şi
Preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului României;
2. sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la neconstituţionalitatea dispoziţiilor
art. 90, art. 91 şi art. 96 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la neconstituţionalitatea dispoziţiilor
art. 16 alin. (5) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările
ulterioare.

Bucureşti, 14 mai 2012
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