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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor 

la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea 

 Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală 

(în temeiul raportului de expertiză anticorupție) 

 

Nr

. 

Autoritatea 

emitentă 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

1. Centrul  

Național 

Anticorupție 

Proiectul creează o confuzie generală cu privire la regimul juridic al 

bunurilor aflate în proprietatea publică şi cele aflate în proprietatea privată 

a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi şi de nivelul întâi. 

Aparent, confuzia creată îşi are originea în formulările generale care 

„pun laolaltă" prerogativele încheierii actelor juridice de administrare cu 

prerogativele încheierii actelor juridice de dispoziţie. 

Analizând prevederea de la art.77 alin.(2) din proiect, în care autorul 

propune a nu face distincție între regimul juridic al bunurilor aflate în 

proprietate a unităţii administrativ-teritoriale - „Încheierea actelor juridice 

de administrare şi dispoziţie în privinţa bunurilor proprietate a unităţii 

administrativ-teritoriale", se constată că formularea ambiguă, întâlnită la 

art.29 alin.(1) lit. a1 (din proiect) şi la art. art.53 alin.(1) lit. a1 (din proiect) 

se extinde şi generează conflicte interne de norme, precum şi conflicte cu 

legislaţia actuală. 

Legislația naţională, reprezentată de art.198 al Codului civil 

nr.1107/2002 stabileşte o distincţie clară între actele juridice de 

conservare, de administrare şi de dispoziţie: „(1) Act juridic de conservare 

este actul prin care se urmăreşte preîntâmpinarea pierderii unui drept subiectiv 

civil. (2) Act juridic de administrare este actul prin care se urmăreşte o obişnuită 

punere în valoare a unui bun sau patrimoniu. (3) Act juridic de dispoziţie este 

actul care are ca rezultat ieşirea din patrimoniu a unui drept sau grevarea cu 

sarcini reale a unui bun.". 

Cu alte cuvinte, acte de dispoziţie sunt actele prin care se realizează 

înstrăinarea unui bun ori a unui drept asupra bunului, grevarea acestuia cu 

drepturi reale care conferă o anumită folosinţă asupra bunului, cum ar fi 

dezmembrămintele proprietăţii ori constituirea de garanţii reale (gajul, 

ipoteca) cu privire la un anumit bun. 

De cele mai multe ori, actele de dispoziţie au ca rezultat ieşirea unui 

bun din patrimoniul părţii care încheie actul, fără intenţia de a-l înlocui (de 

exemplu, vânzarea, donaţia) sau grevarea lui cu sarcini reale (de exemplu, 

constituirea unei ipoteci, a unui gaj, uzufruct etc). Este, de asemenea, un 

act de dispoziţie şi renunţarea la un drept. Aşadar, actele de dispoziţie 

angajează viitorul bunului sau a patrimoniului; patrimoniul este sărăcit 

(diminuat sau împuţinat) de o valoare care nu mai este reinvestită. 

Proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale este reglementată de 

Nu se acceptă 

Este eronată concluzia că unitatea 

administrativ teritorială dispune de 

dreptul de administrare a bunurilor doar 

din domeniul public, iar în privința 

bunurilor din domeniul privat pot 

încheia acte de dispoziție. 

Astfel, în temeiul art. 9 alin (2) lit. b) 

și h) din Legea nr. 121/2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii 

publice,  trecerea bunurilor proprietate 

a unităţii administrativ-teritoriale dintr-

un domeniu al proprietăţii publice în 

altul sau în proprietatea statului, ori în 

proprietatea unei alte unităţi 

administrativ-teritoriale, participarea 

la procesul de delimitare a 

patrimoniului unităţilor administrativ-

teritoriale şi a patrimoniului statului, 

inclusiv delimitarea terenurilor 

localităţilor precum și dreptul de a 

decide asupra dării în locaţiune/arendă 

sau comodat a terenurilor şi a altor 

bunuri proprietate a unităţii 

administrativ-teritoriale ține de  

competenţa autorităţii administraţiei 

publice locale, din care considerente 

propunerea nu poate fi acceptată. 

Cu privire la pct. 5 din proiect, 

suplimentar argumentelor de mai sus, 

menționăm că scopul acestei prevederi 

este depășirea deficiențelor identificate 
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art.13 al Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă. 

Aceiași Lege nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, la art.4 

alin.(l) lit.g) şi alin.(2) lit.a) stabileşte ca prerogativă pentru autorităţile 

publice „administrarea bunurilor din domeniile public şi privat locale". 

Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, acordă 

autorităţilor publice locale numai drepturi de administrare asupra 

bunurilor din domeniul public sau privat. Nu există consacrat dreptul de 

dispoziţie asupra bunurilor din domeniul public sau din domeniul privat. 

Mai mult decât atât, art.75 alin.(3) al Legii nr.436/2006 privind 

administraţia publică locală, stabileşte că „bunurile domeniului public de 

interes local sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile". 

Astfel, cu riscul de a ne repeta, accentuăm faptul că cadrul legal actual 

al Republicii Moldova nu acordă autorităţilor publice drept de dispoziţie 

asupra bunurilor din domeniul public, aflate în proprietate. 

Formulările ambigui utilizate permit interpretări abuzive ale normelor 

în rezultatul cărora să fie confundat regimul juridic al bunurilor din 

domeniul public cu regimul juridic al bunurilor din domeniul privat aflate 

în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale. 
Recomandări: 

Revizuirea textelor propuse pentru pct.2, pct.4 şi pct.5 din proiect, astfel încât 

din norme să rezulte indubitabil diferenţele dintre dreptul de administrare şi 

dispoziţie în privinţa bunurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-

teritoriale, şi, consacrarea doar a dreptului de administrare a bunurilor din 

domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale. 
 

în practică, prin îngustarea cercului de 

subiecți cărora transmiterea bunurilor 

prin intermediul licitației publice este 

imperativă.  

 

 

 

 

 

Secretar general de stat         Anatolie MUNTEANU 


