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Rezumat: Acest studiu îşi propune să trateze conceptul de „dezvoltare comunitară”, acest cumul de 
mecanisme ce au ca finalitate producerea bunăstării comunităţii, accentul căzând asupra rolului pe care 
servituţile civile şi cele urbanistice îl au în cadrul fenomenului. Reflecţia noastră se apleacă, în primul rând, 
asupra caracteristicilor servituţilor, aşa cum sunt acestea definite în Codul civil elveţian, studiul de caz, la care 
vom face referire, reprezentând oglindirea modului în care oraşele fac parte dintr-un proces de reînnoire 
continuă, proces ce le permite să supravieţuiască, în ciuda schimbării continue a activităţilor umane. Astfel, în 
mod inevitabil, comunitatea locală devine subiectul activ al rezolvării unei game largi de probleme colective, 
însuşi conceptul de dezvoltare comunitară referindu-se la crearea, refacerea, reabilitarea condiţiilor 
comunitare, care să facă posibilă bunăstarea colectivă dorită. Nu în ultimul rând, Noul Cod civil român 
trasează delimitarea între dreptul de servitute şi limitele juridice ale exercitării dreptului de proprietate. Din 
această perspectivă, reprezintă o adevărată provocare analiza tendinţelor sociale şi a reglementărilor juridice, 
privitoare la dreptul de proprietate şi servituţile reale din spaţiul european, uneori asemănătoare, alteori 
diferenţiindu-se în mod flagrant unele de altele. 
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Considerente introductive privind conceptul de comunitate şi semnificaţiile dezvoltării 
comunitare 

 
Formele societăţii umane sunt foarte variate, pentru că ele depind de aspectul relaţiilor 

omeneşti şi de natura lor. Astfel, se poate vorbi de forme economice, de societăţi cu economie 
autarhică sau de societăţi barbare şi civilizate, etc. Nu este mai puţin adevărat că aceste relaţii variază, 
se modifică şi se multiplică şi după numărul indivizilor care fac parte dintr-o societate [1]. 

În sociologia contemporană, ideea de grup constituie o noţiune ce a început să îşi facă drum 
treptat, aceasta venind să explice modul de funcţionare, divizat, dar totuşi unitar, al societăţii civilizate 
[2]. Viaţa socială apare organizată, în mod concret, în grupe economice, a căror menire şi specialitate 
o constituie activitatea economică, în grupe religioase, întemeiate pe comunitatea de credinţă şi pe 
cult, în grupe politice, bazate pe unitatea de conducere şi pe suveranitate, în grupe ştiinţifice, etc. S-ar 
putea spune astfel că fiecare individ, considerat aparte, este numai o formă concretizată a tendinţelor 
grupei principale căreia îi aparţine. Grupul poate suferi diferite schimbări interioare în compoziţia lui, 
dar forma şi esenţa lui rămân aceleaşi. 

Sociologul german Ferdinand Tὂnnies, cel care a împărţit grupele după structura lor interioară 
şi după gradul lor de evoluţie, a realizat cea mai reuşită analiză comparativă [3], între comunitate 
(Gemeinschaft) şi societate (Gesellschaft). 

Comunitatea este o grupare bazată pe legătura de sânge, pe rudenie, pe obiceiuri şi credinţe, pe 
când societatea este un complex de scopuri bazat pe interese, pe înţelegere raţională. Pentru Tὂnnies, 
comunitatea constituie o legătură organică între indivizi, societatea fiind ceva raţional şi nou. Sunt trei 
feluri de comunităţi, după Tὂnnies: cea de sânge, cea locală şi comunitatea spirituală. 

Comunitatea de sânge [4], de rudenie, este cea mai durabilă, pentru că, începând cu tipul de 
clan, ea continuă cu familia patriarhală mare, apoi cu familia paternală germană, şi îşi păstrează o mare 
parte din puterea ei asupra individului chiar în familia conjugală din zilele noastre. Comunitatea 
locală, reprezintă acel tip de comunitate ce nu se mai întemeiază pe descendenţa comună, ci pe 
apropierea spaţială a oamenilor. Nu este vorba de un contact spaţial momentan sau accidental, ci de 
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unul durabil, deoarece numai în asemenea condiţii se creează obiceiuri şi reguli comune de viaţă. Satul 
este o astfel de comunitate tipică, în care legătura între oameni, pe lângă rudenie, este cea de spaţiu. 

În ceea ce priveşte comunităţile spirituale [5], acestea par să se fi dezvoltat mai mult în 
formele trecute ale societăţii, căci o dată cu evoluţia, comunitatea lasă impresia că dă înapoi încetul cu 
încetul, în locul solidarităţii necondiţionate a oamenilor dintr-un grup, apărând o solidaritate de 
interese, în care se vede destul de clar elementul individual. 

Generalizând, definiţia comunităţii [6] este aceea a unei formaţiuni sociale rezistente în timp, 
reunind un număr relativ restrâns de indivizi, cu temeiuri culturale şi status-uri sociale asemănătoare, 
care locuiesc pe o suprafaţă relativ extinsă şi între care există relaţii viabile de cooperare, reuşindu-se 
prin aceasta exercitarea unui control social eficient la nivelul grupului respectiv. 

Pornind de la ipoteza conform căreia, noţiunea de dezvoltare comunitară este echivalentă cu 
totalitatea mecanismelor de producere a bunăstării colective, aşa cum a fost fundamentat acest din 
urmă concept în cadrul societăţilor bazate pe economia de piaţă, se pune, în mod legitim, următoarea 
întrebare: reprezintă bunăstarea colectivă rezultatul unui efort individual sau, dimpotrivă, este 
produsul unor eforturi solidare? Dacă ne raliem la teza solidarităţii, acceptăm că astfel de eforturi, 
pentru a-şi demonstra eficienţa, ar trebui analizate la nivelul fiecărei comunităţi locale, comunitate 
restrânsă, sau, dimpotrivă, la nivel de societate? 

Inovaţia şi eficienţa strategiei de dezvoltare comunitară ţin de utilizarea unor resurse 
neexploatate: comunitatea şi efortul comunitar [7]. 

Potrivit studiilor sociologice [8] privitoare la rolul grupurilor comunitare, multe din nevoile 
specifice comunităţii pot fi satisfăcute prin resursele existente în acea comunitate (resurse din interior), 
grupul fiind astfel implicat într-o activitate de autosusţinere, de stabilire a anumitor servicii autonom 
viabile. 

Programele de dezvoltare comunitară au ca subiect schimbarea mentalităţii membrilor 
comunităţii, ridicarea capacităţii de a conştientiza, formarea abilităţilor tehnice, toate în scopul de a 
facilita prosperarea comunităţii.  
 

1. Servituţile urbane şi civile în reglementarea codului civil elveţian 
 
 Servituţile funciare, reglementate începând cu prevederile art. 730 din Codul civil elveţian [9],  

sunt drepturi reale, ce permit proprietarului fondului dominant, să exploateze fondul aservit, putând fi 
astfel titularul unui drept de trecere.  

 Potrivit articolului menţionat, servitutea este o sarcină impusă unui imobil în favoarea altui 
imobil, care obligă pe proprietarul fondului aservit să permită anumite acte de utilizare, din partea 
proprietarului fondului dominant, sau să se abţină de la exercitarea anumitor drepturi inerente propriei 
proprietăţi [10]. 

 Avantajele conferite de servituţi pot fi de natură economică (precum dreptul de trecere) sau de 
natură estetică, dar trebuie să evidenţieze totodată un interes juridic, demn de protecţie. Spre exemplu, 
nu se va admite acea servitute, prin care vecinul este obligat să-şi vopsească în alb casa sa [11]. Pe de 
altă parte, însă, proprietarul fondului grevat se poate angaja să conserve caracterul de „vilă” al 
imobilului. Când se va construi un cartier de vile, graţie dispoziţiilor privind „poliţia” construcţiilor, se 
va atribui servituţii un caracter reciproc [12]. 

 Dreptul de servitute, ca drept real, este îndreptat nu numai contra proprietarului fondului 
aservit, ci şi contra oricui. Astfel, titularul servituţii poate să se opună actelor care ameninţă să încalce 
servitutea şi care sunt exercitate de către un locatar, un fermier sau un terţ oarecare [13]. 

 Ca tipuri de servituţi, acestea se împart în: cele al căror obiect îl constituie obligaţia de a tolera 
anumite acte exercitate de către proprietarul fondului dominant (servitutes quae in patiendo 
consistunt) sau cele al căror obiect îl constituie obligaţia de a se abţine de la numite acte (servitutes 
quae in non faciendo consistunt). Din prima categorie, cea a servituţilor afirmative, fac parte servitutea 
de trecere, drepturile asupra cursurilor de apă, dreptul de a ridica o construcţie. Servituţi negative sunt: 
servitutea de a nu exploata o activitate zgomotoasă, de a nu împiedica vederea vecinului prin 
edificarea de construcţii. 

 Într-o altă clasificare, având drept criteriu titularul servituţii, acestea se clasifică în servituţi 
funciare (art. 730 - art. 744 din Codul civil elveţian) şi servituţi personale (art. 745 - art. 781 din Codul 
civil elveţian). Dacă în cazul servituţii funciare, aceasta este instituită în favoarea fondului dominant, 
respectiv a tuturor proprietarilor succesivi ai acelui imobil, pe perioada de valabilitate a servituţii, 
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servitutea personală este constituită în favoarea unei persoane private determinate, denumită 
„beneficiar”, şi nu a unui fond (dreptul de uzufruct, dreptul de abitaţie, de superficie) [14].  

 În funcţie de conţinut, servituţile sunt instituite în domeniul construcţiilor, canalizărilor, 
plantaţiilor, exploataţiilor industriale, pasajelor, amenajărilor de cartiere. 

 Din punct de vedere al modului prin care sunt instituite, se disting servituţi convenţionale 
(create de părţi, prin contract) şi servituţi legale, numite restricţii legale indirecte ale proprietăţii 
funciare, care se disting de celelalte servituţi, prin faptul că legea permite ca, în anumite condiţii, 
acestea să fie impuse proprietarului.  

 Servituţile legale, iau naştere prin înscriere în registrul funciar şi nu în mod direct, prin efectul 
legii; astfel de servituţi sunt „le passage necessaire” (art. 694 Cod civil), „le fontaine necessaire” (art. 
710 Cod civil). 

 Se consideră totodată că obligaţia de a face, de a întreţine un anumit lucru, nu poate să facă 
obiectul unei servituţi (cum este cazul întreţinerii zidului comun) [15], astfel că servituţile in faciendo 
nu sunt echivalente cu „sarcinile (limitele) funciare”.  

 Cu toate acestea, o obligaţie de a face poate să fie ataşată, ca accesoriu, unei servituţi, ca în 
situaţia când, proprietarul fondului grevat se obligă la o prestaţie pozitivă, să stabilească sau să 
întreţină, de exemplu, conducta hidraulică a titularului servituţii [16]. Anumite drepturi personale pot 
fi confundate cu sarcinile funciare, fără a constitui prin ele însele astfel de sarcini. Ele nu constituie 
obiectul unei servituţi, dar apar ca obligaţii pur personale, ce incumbă proprietarului fondului grevat. 
Vice versa, constituirea unei servituţi este inadmisibilă, când obligaţia de a îndeplini o prestaţie 
pozitivă este obligaţia principală, iar cea de a tolera sau de a se abţine de la anumite acte apare ca 
accesorie, precum situaţia de a construi o conductă de racord pe fondul învecinat, pentru a utiliza 
curent electric. În acest caz, livrarea energiei electrice este principală, iar obligaţia de a tolera conducta 
este accesorie [17].  

 Potrivit prevederilor art. 730 alin 2 din Codul civil elveţian, o obligaţie de a face nu poate fi 
ataşată decât ca un accesoriu al servituţii, aceasta existând doar dacă rezultă din înscrierea ei în 
registrul funciar. Presupunând că titularul servituţii, are dreptul de a pescui într-un curs artificial de 
apă (lac sau canal industrial), proprietarul fondului grevat nu este obligat să efectueze întreţinerea 
instalaţiilor, decât dacă acestea şi-au pierdut interesul pentru el [18].  

 Dacă acesta din urmă a lăsat să intervină secarea cursului de apă, atunci va trebui să plătească 
despăgubiri către titularul servituţii, conform Deciziei Curţii de Casaţie din Berna din 25 iunie 1899 
[19], asupra interpretării prevederilor art. 736 alin 2 din Codul civil [20]. Nu aceeaşi este situaţia când 
servitutea dispare în urma corectării cursului de apă, caz în care nu poate fi vorba de plata unor 
despăgubiri. 

 Potrivit prevederilor legale, servitutea este constituită pentru a servi necesităţii fondului 
dominant, şi nu titularului servituţii. 

 Un imobil poate fi grevat în favoarea mai multor fonduri, fiind permisă constituirea de 
servituţi reciproce [21]. De exemplu, cu ocazia construirii unui cartier, toate imobilele sunt grevate 
reciproc cu o servitute ce obligă pe proprietarii acestora să conserve caracterul de „vilă”, fiindu-le 
totodată interzis să desfăşoare activităţi comerciale în cadrul acestor imobile („exploiter des 
industries”). La fel este şi situaţia mai multor proprietari, care îşi conferă reciproc dreptul de a utiliza 
un drum de exploatare. În toate aceste cazuri, servituţile sunt independente unele de altele, stingerea 
uneia neafectând existenţa celorlalte. 

 Potrivit prevederilor art. 731 din Codul civil elveţian, constituirea dreptului de servitute se 
realizează prin înscrierea sa în registrul funciar.  

 În anumite cantoane, inscripţia era facultativă, iar în altele, condiţia înscrierii nu era cerută 
decât pentru anumite categorii de servituţi, mai mult pentru cele neaparente. Motivul pentru care se 
proceda astfel, era întemeiat pe dificultatea de a fixa, într-o manieră completă, ansamblul servituţilor 
la momentul stabilirii registrelor şi, totodată, importanţa relativ redusă a unora dintre aceste servituţi.  

 Cu toate acestea, Codul civil elveţian a generalizat obligaţia de a efectua înscrierea servituţilor 
în registrul funciar. 

 În opinia doctrinei elveţiene, servituţile legale nu constituie veritabile servituţi, ci restricţii 
legale ale dreptului de proprietate [22]. 

 De asemenea, nu se permite crearea unei servituţi  în favoarea sau în sarcina unui imobil ce nu 
aparţine constituantului încă. Dimpotrivă, constituirea este posibilă în vederea deschiderilor ce vor fi 
stabilite ulterior, precum dreptul de trecere în favoarea unei construcţii care urmează a fi edificată. 
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 De remarcat este faptul că servituţile sunt guvernate de principiul potrivit căruia acestea nu pot 
fi afectate de o condiţie suspensivă, rezolutorie sau potestativă (care să depindă exclusiv de voinţa 
titularului fondului servant) sau de un termen incert (decesul unei persoane este considerat a fi un 
eveniment viitor cert) [23]. 

 Este important de precizat că, în cadrul specific Codului civil elveţian, nu se confundă condiţia 
ce afectează existenţa dreptului, cu cea care afectează exerciţiul său, aceasta din urmă fiind admisibilă 
[24]. Spre exemplu, servitutea de trecere nu poate să fie exercitată, dacă drumul obişnuit devine 
impracticabil din cauza intemperiilor [25]. În dreptul românesc, deosebirea dintre condiţie şi termen 
este aceea că, dacă termenul afectează exerciţiul dreptului şi obligaţiei, condiţia afectează însăşi 
existenţa lor. 

 În cazul exproprierii, se poate întâmpla ca o servitute stabilită asupra unui fond, să fie în 
favoarea unui canton sau a unei localităţi, cum este cazul unei servituţi de trecere.  

 Aceasta nu se confundă însă cu servitutea de drept public, în cazul căreia este vorba de 
constituirea unei restricţii legale a proprietăţii, restricţie prevăzută de dreptul public [26]. 

 Proprietarul a două fonduri [27] poate constitui o servitute care să greveze unul dintre fonduri, 
în favoarea celuilalt care, de asemenea, îi aparţine [28]. Dreptul de servitute al proprietarului asupra 
propriilor fonduri, era necunoscut în perioada anterioară Codului civil din 1907.  

 Constituirea unei servituţi cu privire la propriile fonduri, prezintă avantaje considerabile, din 
cel puţin două puncte de vedere [29]: 

 1. Pe de o parte, proprietarul îşi poate rezerva un rang preferenţial faţă de drepturile reale 
constituite ulterior. Spre exemplu, proprietarul unui fond unde se găseşte o sursă de apă, cedează 
dreptul asupra sursei unei întreprinderi de alimentaţie, dar doreşte să-şi rezerve, cu preferinţă, livrarea 
unui anumit număr de litri pe minut. Astfel, el va înscrie dreptul în favoarea fondului unde aceasta are 
fluxul, drept care va prima celui aparţinând întreprinderii. 

 2. În cazul parcelării unei suprafeţe considerabile de teren, instituţia prevăzută la art. 733 
permite evitarea cheltuielilor şi a muncii suplimentare. Spre exemplu, un antreprenor parcelează 
fondurile sale şi grevează fiecare parcelă cu o servitute, cu un conţinut care permite doar construcţia de 
vile, conform reglementărilor în materie de construcţii. 

 În ceea ce priveşte efectele, înainte de înstrăinarea unuia dintre fonduri proprietarul nu îşi vede 
dreptul său supus niciunei restricţii. Astfel, în ciuda existenţei unei opoziţii de a construi, el va putea 
edifica acea construcţie. După înstrăinarea unuia dintre fonduri, servitutea este opozabilă 
proprietarului anterior al celor două fonduri, ca şi când ar fi existat încă de la momentul constituirii 
sale. Presupunând că proprietarul acoperă o vedere, deschidere, după ce a stabilit anterior o servitute 
de vedere; dobânditorul ulterior al fondului dominant poate solicita ridicarea construcţiilor. 

 
2. Studiu de caz. Conceptul de eco-cartiere 
 
 Din punct de vedere istoric, un eco-cartier apare ca o formă de experimentare urbanistică, 

apărută la sfârşitul secolului al XX-lea în ţările din centrul şi nordul Europei, pornind de la conceptul 
de „éco-villages” [30], create în mai multe regiuni ale lumii între anii 1960-1970. Ambiţia acestor 
proiecte era de a realiza, concretizarea anumitor principii de mediu, sociale şi economice, principii 
regrupate, în perioada anilor 1999-2000, în noţiunea de „dezvoltare durabilă”. 

 Actualmente, se disting trei categorii de astfel de eco-cartiere [31]:  „proto-cartiere”, 
diseminate, cu un puternic caracter militant; „cartiere prototip”, realizate între anii 1980-1990, puţin 
numeroase, edificate mai mult în ţările din nordul Europei şi ţările germanice, cartiere devenite celebre 
(precum cele din Fribourg, Malmὂ, Helsinki, etc.); şi „cartierele tip”, edificate începând cu anii ’90 şi 
până în prezent, foarte numeroase, nederogând de la normele clasice privind realizarea lor. 

 Din punct de vedere ştiinţific, eco-cartierul apare ca un spaţiu nou construit sau modificat al 
unui oraş, în centrul sau în proximitatea unui centru urban cu o populaţie densă, în perimetrul căruia se 
dezvoltă şi se aplică principii de mediu, sociale şi economice de dezvoltare durabilă. Termenul de 
„eco-cartier” a început să fie utilizat începând cu anul 2008, când, în cadrul unui concurs de proiecte, 
având ca obiect dezvoltarea unor practici urbane durabile în Franţa, a fost folosit de MEEDDM (Le 
ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie) [32]. 

 Astfel de cartiere se urmăresc a fi realizate şi în Lausanne, motiv pentru care Asociaţia 
Ecoquartier a oferit, în mai 2013, spre consultare publică un proiect intitulat „LES PLAINES-DU-
LOUP. Plan directeur localisé en vue de la réalisation d’un écoquartier” [33].  
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Se doreşte, astfel, edificarea mai multor eco-cartiere, dintre care unul urmează să fie dezvoltat 
în aşa-numita zonă „Les Plaines-du-Loup”. Din punct de vedere ecologic, sunt trei niveluri avute în 
vedere: nivelul naţional, regional şi cel al oraşului, poziţia „Les Plaines-du-Loup” fiind o poziţie cheie, 
ce conectează oraşul cu întreaga regiune, prin intermediul unor vaste spaţii verzi. De asemenea, 
proiectul se raportează totodată la obiectivul de a lupta contra dispersării necontrolate a activităţilor 
umane. 

 Asupra terenului ce afectează zona indicată mai sus, municipalitatea este titulara dreptului de 
proprietate.  

Pentru asigurarea continuităţii în deplasarea pietonilor şi a autoturismelor, demersuri funciare 
complementare vor trebui realizate şi în cartierele vecine, urmând a fi constituite servituţi publice în 
acestea din urmă. Modalitatea în care vor fi executate lucrările, va viza constituirea de către proprietar 
al unui drept de superficie, în favoarea constructorului care va edifica construcţiile şi va folosi terenul 
pe durata stabilită anterior cu proprietarul.  

La finele duratei, proprietarul îşi va recupera dreptul de folosinţă asupra terenului şi asupra 
clădirilor edificate. Anual, titularul dreptului de superficie va plăti proprietarului o rentă. 
 

3. Dreptul de servitute versus limitele juridice ale exercitării dreptului de proprietate, în 
reglementarea noului Cod civil român 

 
În România, abia după decembrie 1989, când s-a trecut la democraţie şi la economia de piaţă, 

s-au creat premisele elaborării şi adoptării unei veritabile legislaţii de urbanism, fiind reglementate mai 
întâi materiile fondului funciar şi construcţiilor (1991) şi abia un deceniu mai târziu s-a adoptat o lege-
cadru privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (Legea nr. 350 din 6 iulie 2001). 

Legislaţia urbanismului din România este, în mare parte, constituită prin asamblarea cu mai 
mult sau mai puţin succes a unor „fragmente” [34] dislocate din alte legi-cadru, vizând major alte 
domenii conexe.  

În România, un rol esenţial în creionarea conceptului de „renovare urbană”, dezbătut în 
doctrină sau definit în legislaţia unor state europene, precum cele amintite mai sus, îl au servituţile de 
urbanism. 

Cu privire la posibilitatea grevării cu servituţi a domeniului public, au fost exprimate mai 
multe opinii.  

Pe de o parte, teza interdicţiei grevării cu servituţi, a fost promovată în lucrările de drept 
administrativ, inclusiv în Tratatul profesorului Antonie Iorgovan [35]. Negarea servituţilor nu avea 
însă un caracter absolut, pentru că se admitea posibilitatea de a fi stabilite cele care erau compatibile 
cu natura şi destinaţia bunurilor, precum servituţile de vedere sau de scurgere asupra unei străzi 
publice. 

Noul Cod civil permite (sub rezerva compatibilităţii), afectarea exercitării dreptului de 
proprietate publică, de orice limite recunoscute pentru dreptul de proprietate privată, în categoria 
acestora intrând fostele pseudo-servituţi naturale şi legale, reglementate de Codul civil din 1865.  

Este important de remarcat extinderea principiului analizat şi asupra bunurilor private din 
domeniul public, de genul bunurilor de patrimoniu cultural [36]. S-a arătat că interdicţia grevării cu 
servituţi operează şi pentru astfel de bunuri, în scopul de a se realiza o protecţie şi conservare 
adecvate, cu precizarea că sunt admisibile servituţile compatibile cu aceste obiective şi care au fost în 
mod valabil constituite. 

Alţi autori de drept civil, forţează concepţia legiuitorului, afirmând că, în realitate, regula 
inalienabilităţii domeniului public nu funcţionează la fel de puternic în cazul servituţilor. Astfel, deşi 
se recunoaşte că, de principiu, nu este interzisă doar înstrăinarea, ci şi dezmembrarea dreptului de 
proprietate publică, se admite validitatea acestei categorii aparte de „dezmembrăminte” (rezultând că 
ar fi, de fapt, şi unica situaţie de acest gen acceptată).  

Se apreciază că orice servitute compatibilă cu uzul sau interesul public, poate fi constituită 
asupra unor bunuri care, prin natura lor, sunt de folosinţă generală sau asupra bunurilor de interes 
public, de care colectivitatea profită în mod indirect (de genul şcolilor, spitalelor, muzeelor, ş.a.) [37]. 

După cum rezultă şi din lege, chiar dacă servituţile (în terminologia generică a Legii nr. 
213/1998 privind bunurile proprietate publică), sau limitele juridice (la care se referă Noul Cod civil),  
s-au născut înainte de intrarea bunului în sfera domeniului public, în lipsa menţionatei compatibilităţi, 
ele se vor stinge automat, fără a mai fi nevoie teoretic de vreo decizie în acest sens. În practică însă, se 
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impune emiterea unei decizii administrative, care să constate situaţia de fapt, pentru a nu se menţine o 
stare de incertitudine. Acest act administrativ va putea fi contestat la instanţa judecătorească, de către 
persoana interesată şi vătămată (beneficiarul servituţii). În baza sa, administraţia va putea trece şi la 
înlăturarea din oficiu a oricăror instalaţii, semne, etc., care au stat la baza exercitării dreptului de 
servitute. 

După cum se consemnează şi în ultimul comentariu al Constituţiei României [38], discuţiile 
legate de posibilitatea constituirii unor dezmembrăminte ale dreptului de proprietate publică, în special 
cele privind servituţile, au un oarecare grad de relativitate, din moment ce juriştii au interpretat 
dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică [39], atât în sensul în care 
dezmembrarea este posibilă, cât şi în sens opus, prin încadrarea servituţilor, la care se referă textul 
amintit, în categoria „limitelor normale” de exercitare a dreptului de proprietate. 

La polul opus, se situează opinia care alege o interpretare restrictivă a dispoziţiilor 
constituţionale şi prin care se ajunge la concluzia că Legea nr 213/1998, permitea doar instituirea unor 
limite normale ale dreptului de proprietate, nu şi a unor servituţi reale, stabilite prin fapta omului.  

Astfel, cât timp destinaţia care trebuie să fie în acord cu uzul sau interesul public, nu este 
periclitată de unele drepturi atribuite terţilor, nu există o problemă în a admite instituirea de servituţi. 
Dar, nu poate fi vorba despre servituţi clasice, astfel cum au fost definite de Codul civil din 1864 şi, 
recent, în Legea nr. 287/2009, pentru că, într-adevăr, dreptul de proprietate publică nu se poate 
dezmembra. Ca atare, nu poate fi vorba de un veritabil dezmembrământ, ci, eventual, un drept real 
special [40], derivat din cel de proprietate publică, sau o simplă limitare a exercitării acestui drept. 

În această ordine de idei, de remarcat este faptul că Legea gazelor nr. 351/2004, prevede o 
serie de servituţi şi drepturi de care se bucură concesionarii din sectorul gazelor naturale, în raport cu 
terenurile şi alte bunuri învecinate. Aceste sarcini, care apasă asupra fondurilor riverane, sunt instituie 
pe durata efectuării unor lucrări de reabilitare, exploatare, întreţinere, etc., a capacităţilor respective, şi 
constau în dreptul de uz al terenurilor, dreptul de servitute legală, dreptul de a obţine restrângerea sau 
încetarea unor activităţi care ar periclita bunuri şi persoane, dreptul de acces la utilităţi publice. 
Servitutea legală este de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană, pe terenurile învecinate, şi 
cuprinde dreptul la instalarea de reţele, conducte, linii, stâlpi şi alte echipamente aferente capacităţii, 
precum şi accesul la locul de amplasare a acestora, pentru intervenţii, întreţinere, reparaţii, revizii. 
Durata de existenţă a dreptului de uz şi a „servituţii legale” de trecere, este legată de existenţa 
capacităţilor (instalaţiilor) pe care le deservesc. 

Printre cele mai numeroase servituţi de utilitate publică, din perioada contemporană, sunt aşa-
numitele „servituţi urbanistice” [41].  

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, conţine doar dispoziţii 
generice referitoare la acestea, lăsând detalierea lor în sarcina diverselor regulamente tehnico-
administrative. Diversificarea serviciilor şi a lucrărilor publice, a instalaţiilor şi reţelelor de utilitate 
publică, a dus inevitabil şi la necesitatea instituirii unor astfel de instrumente de protejare a 
dependinţelor domeniului public. 

Cu toate acestea, exercitarea acestor drepturi speciale, nu este lăsată la pura discreţie a 
administraţiei, în cele mai multe situaţii fiind cerută o convenţie încheiată cu proprietarul sau uzagerul 
fondului proprietate privată afectat, ori, în caz de dezacord, o hotărâre judecătorească. Din acest punct 
de vedere, doctrina românească se deosebeşte de cea franceză, unde sunt multe voci care apreciază că, 
modul de edictare a servituţilor de interes public, în Franţa, lasă deseori loc, în practică, la numeroase 
abuzuri din partea autorităţilor administrative. 

Totodată, de precizat este şi faptul că în sistemul nostru legislativ, exercitarea drepturilor 
despre care am făcut vorbire mai sus, se face, de regulă, contra cost şi presupune dezdăunarea 
particularilor pentru pagubele suferite. 
 

Concluzii 
 
Se poate remarca, din cele expuse, faptul că modalitatea de reglementare a drepturilor reale şi 

a limitelor dreptului de proprietate produce, automat, efecte şi în plan social, conceptul de „dezvoltare 
comunitară” având în centrul său rolul comunităţii locale, în crearea şi reabilitarea condiţiilor 
comunitare de trai. Fiind vorba de o acţiune de ansamblu, aceasta vizează modernizarea unor cartiere 
întregi, consecinţa fiind reabilitarea centrelor urbane, acţiune ce se află în centrul preocupărilor statelor 
la nivel european. Din acest punct de vedere, redefinirea limitelor între interesul public şi cel privat, 
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vor depinde foarte mult de modul în care se va reuşi să se realizeze un echilibru între cele două 
categorii fundamentale de interese. 
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