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Rezumat 
Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit este reglementat de noul Cod civil ca unul 

dintre drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice. Lucrarea îşi propune analiza 
acestui drept în contextul actualei legislaţii, sub aspectul titularilor, al conţinutului şi 
caracterelor juridice, ca şi al limitelor acestui drept. Sunt identificate categoriile de 
persoane juridice ce pot exercita dreptul de folosinţă cu titlu gratuit şi condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească pentru a o face. Dispoziţiile din noul Cod civil sunt examinate 
prin raportare la legislaţia specială în vigoare, dar şi din perspectivă istorică. În sfârşit, 
sunt analizate aspecte care ţin de modul de exercitare şi modul de apărare a acestui drept 
de folosinţă. Aflat la intersecţia dreptului civil cu cel administrativ, dreptul de folosinţă cu 
titlu gratuit ridică interesante probleme practice şi de interpretare, pe care prezentul studiu 
caută a le pune în lumină. 
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I. Preliminarii 

 

Potrivit art. 136 alin (4) din Constituţie, bunurile proprietate publică sunt 
inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor 
autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de 
asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.  

Art. 874 din noul Cod civil
2
 constituie o concretizare a acestui text, prin 

reglementarea unuia dintre drepturile reale enumerate în art. 551 din noul Cod 
civil, anume dreptul de folosinţă gratuită

3
. El constituie de asemenea o aplicaţie a 

dispoziţiei cu caracter general cuprinsă în art. 861 alin. (3) din noul Cod civil, 
potrivit căreia, în condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în 
administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate.  

De aceea, dreptul de folosinţă cu titlu gratuit reglementat de art. 874 din 
noul Cod civil trebuie înţeles în cadrul întregului sistem de drepturi constituite 
corespunzător proprietăţii publice. Astfel, potrivit art. 866 din noul Cod civil, 
corespunzător proprietăţii publice se pot constitui următoarele drepturi reale: 

                                                           
1 Raluca Dimitriu - Academia de Studii Economice din Bucureşti, Departamentul Drept, 

raluca.dimitriu@cig.ase.ro 
2 Cu privire la reglementarea proprietăţii publice în noul Cod civil, a se vedea Cătălin-Silviu Săraru, 

Discuţii referitoare la reglementarea proprietăţii publice în noul Cod civil, „Dreptul” nr. 11/2010, 

pp. 90-107. 
3 Cu privire la natura juridică de contract administrativ a contractului de atribuire în folosinţă gratuită 

a bunurilor proprietate publică a se vedea Cătălin-Silviu Săraru, Contractele administrative. 

Reglementare. Doctrină. Jurisprudenţă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, pp. 350-353. 
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a) dreptul de administrare, ai cărui titulari sunt regiile autonome sau, 
după caz, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte instituţii publice de 
interes naţional, judeţean ori local; 

b) dreptul de concesiune, putând avea drept titular orice persoană fizică 
sau juridică (atât de drept public cât şi de drept privat) şi 

c) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, având drept titulari instituţiile de 
utilitate publică. 

 

II. Titularii dreptului la folosinţă gratuită 
 

Prima remarcă în ceea ce priveşte titularii o constituie faptul că, atunci 
când se referă la dreptul de administrare, noul Cod civil are în vedere „instituţiile 
publice de interes naţional”, în timp ce, atunci când se referă la dreptul de folosinţă 
cu titlu gratuit, vorbeşte despre „instituţii de utilitate publică”. În mod justificat, 
această diferenţă a determinat concluzia că în primul caz este vorba despre 
persoane juridice de drept public, în timp ce în al doilea caz s-ar avea în vedere 
numai persoanele juridice de drept privat

4
. De altfel, atunci când legiuitorul a avut 

în intenţie referirea la instituţiile publice, a utilizat noţiunea de „instituţii publice de 
interes naţional, judeţean ori local” (ca în art. 868 alin. 1). 

Mai mult, sfera titularilor dreptului de folosinţă gratuită nu numai că apare 
astfel restrânsă la categoria persoanelor juridice de drept privat, dar legiuitorul are 
în vedere exclusiv persoanele juridice cu scop nelucrativ, anume fundaţiile şi 
asociaţiile. Acestea sunt singurele persoane juridice cu privire la care se utilizează 
conceptul de „utilitate publică”. 

Legiuitorul noului Cod civil preia expresia utilizată în art. 136 alin. (4) din 
Constituţie de „instituţii de utilitate publică”, deşi are în vedere asociaţii şi fundaţii, 
deci persoane juridice de drept privat. Probabil că termenul de „persoană juridică” 
în locul celei de „instituţie” (în general asociat subiectelor de drept public) ar fi 
corespuns mai bine scopurilor de astăzi ale legiuitorului, în reglementarea dreptului 
de folosinţă gratuită

5
.  

Conceptul de „utilitate publică” este utilizat şi definit în Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

6
, ca reprezentând orice 

                                                           
4 A se vedea, V. Stoica, Drepturile reale, Ed. CH Beck, 2009, p. 196; F. Baias, Proprietatea publică, 

în „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, Ed. CH Beck, coord. F. Baias, E. Chelaru, R. 

Constantinovici, I. Macovei, 2012, p. 903. Se afirmă, astfel, că dreptul de folosinţă se constituie 

pentru instituţiile de utilitate publică, ce nu pot fi decât persoane juridice de drept privat, din 

moment ce pentru instituţiile publice se poate constitui, tot cu titlu gratuit, dreptul de administrare. 
5 S-a propus, de altfel precizarea expresă drept titulari ai dreptului de folosinţă gratuită a „persoanelor 

juridice de drept privat fără scop lucrativ şi de utilitate publică”, tocmai cu luarea în considerare a faptului 

că noţiunea de „instituţie” e insuficient de precisă. A se vedea, Al. S. Ciobanu, Aspecte specifice privind 

regimul domeniului public în România şi Franţa, Ed. Univers Juridic, 2012, p. 343. 
6 Publicată în "Monitorul oficial al României", partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată prin 

Legea nr. 246/2005, publicată în "Monitorul oficial al României", partea I, nr. 656 din 25 iulie 

2005, cu modificările ulterioare. Pentru o analiză a dispoziţiilor privind persoanele juridice de 

utilitate publică, a se vedea şi R. Dimitriu, Privire de ansamblu asupra Legii nr. 246/2005 pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, „Dreptul”  

nr. 12/2005, p. 36 – 49. 
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activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general sau al unor 
colectivităţi. 

Nu este aşadar vorba despre un înţeles cantitativ, nu există un număr de 

persoane beneficiare dincolo de care utilitatea să devină publică. Pe de altă parte, 

utilitatea publică nu înseamnă nici beneficiul tuturor, fără excepţie. Mai degrabă ea 

reprezintă vocaţia tuturor persoanelor sau a unei categorii de persoane, care 

interesează societatea organizată ca stat, de a fi avantajată de activitatea desfăşurată 

de către organizaţia respectivă.  

Trebuie observat că dreptul de a primi în folosinţă gratuită bunuri aflate în 

proprietate publică era reglementat şi anterior, prin art. 17 din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publică
7
, dar în beneficiul unei categorii mai largi de 

asociaţii şi fundaţii, nu numai al celor recunoscute ca fiind de utilitate publică. 

Textul avea să fie abrogat, prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a 

noului Cod civil. 

Tot astfel, art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
8
 

prevede: „consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe 

termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori 

judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară 

activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice”
 9
. 

 

III. Recunoaşterea caracterului de utilitate publică 
 

Vocaţia de a dobândi dreptul de folosinţă gratuită depinde aşadar de 

recunoaşterea caracterului de utilitate publică. Această recunoaştere se face de 

către Guvernul României, în măsura în care asociaţia sau fundaţia îndeplineşte o 

serie de condiţii. Acestea au fost recent înăsprite prin Legea nr. 145/2012, pentru 

modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000
10

, lege adoptată 

după intrarea în vigoare a noului Cod civil. În prezent, o asociaţie, fundaţie sau 

federaţie poate fi recunoscută de Guvernul României ca fiind de utilitate publică 

dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:  

a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unor 

colectivităţi, după caz;  

                                                           
7  Publicată în "Monitorul oficial al României", partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998. Denumirea 

iniţială a legii, anume cea de „Lege privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia” a fost 

ulterior modificat prin Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 

Codul civil, publicată în "Monitorul oficial al României", partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Cu 

privire la neconstituţionalitatea prevederilor art. 17 din Legea nr. 213/1998 în raport cu prevederile 

art. 136 alin. (4) din Constituţia revizuită a se vedea Cătălin-Silviu Săraru, op. cit. (Discuţii 

referitoare la reglementarea proprietăţii publice în noul Cod civil), p. 106. 
8  Publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007. 
9  După cum s-a arătat, „partea finală a acestui text, prin care se permite darea în folosinţă gratuită a 

unor bunuri aflate în proprietatea publică şi unor persoane juridice ce nu sunt de utilitate publică, se 

poate considera implicit modificată prin intrarea (ulterioară) în vigoare a Constituţiei revizuite, care 

limitează prin art. 136 alin. (4) sfera beneficiarilor acestui drept la categoria instituţiilor publice”. A 

se vedea, F. Baias, op. cit., p. 904. 
10 Publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 517, din 26 iulie 2012.  
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b) funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte din obiectivele 

stabilite
11

, făcând dovada unei activităţi neîntrerupte prin acţiuni semnificative;  

c) prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei 

activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte 

specifice scopului său, însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de 

venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani
12

 anteriori datei depunerii cererii privind 

recunoaşterea statutului de utilitate publică;  

d) deţine un patrimoniu, logistică, membri şi personal angajat
13

, 

corespunzător îndeplinirii scopului propus;  

e) face dovada existenţei unor contracte de colaborare şi parteneriate cu 

instituţii publice sau asociaţii ori fundaţii din ţară şi din străinătate;  

f) face dovada obţinerii unor rezultate semnificative în ceea ce priveşte 

scopul propus sau prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorităţi 

competente din ţara sau din străinătate, care recomandă continuarea activităţii. 

A fost eliminată posibilitatea acordării de dispense organizaţiilor care nu 

îndeplinesc aceste condiţii. 

Recunoaşterea unei asociaţii sau fundaţii de utilitate publică se face prin 

hotărâre a Guvernului. Tot astfel, o federaţie poate fi recunoscuta de Guvernul 

României ca fiind de utilitate publică dacă cel puţin două treimi din numărul 

asociaţiilor şi fundaţiilor care o alcătuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate 

publică. În acest scop, persoana juridică interesată adresează o cerere 

Secretariatului General al Guvernului, care o înaintează, în termen de 15 zile, 

organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sfera de 

competenţa îşi desfăşoară activitatea
14

.  

                                                           
11 Legiuitorul pare nu se putea decide cu privire la măsura în care activitatea deja desfăşurată de către 

organizaţie ar urma să fie luată în considerare. Iniţial se cerea ca organizaţia să fi realizat „o parte 

din obiectivele stabilite” (prima variantă a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000), apoi „majoritatea 

obiectivelor stabilite” (Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003), ulterior s-a renunţat complet la acest 

criteriu, pretinzându-se doar desfăşurarea unei „activităţi anterioare semnificative” (Legea nr. 246 

/2005), pentru ca acum să se revină la solicitarea probei că organizaţia a desfăşurat „o parte din 

obiectivele stabilite”.  
12 Cu atât mai mult cu cât recunoaşterea utilităţii publice se face, potrivit art. 42 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 26/2000, pe o durată nedeterminată. 
13 Avem anumite reţineri cu privire la condiţia, nou introdusă, ca organizaţia să aibă „personal 

angajat”. Organizaţiile care pot solicita statutul de utilitate publică sunt non-profit, astfel încât 

lucrează, cel mai adesea, cu voluntari. Credem că s-ar cuveni, dimpotrivă, o stimulare a 

activităţilor de voluntariat, şi nu descurajarea acestora, ca urmare a imposibilităţii îndeplinirii 

condiţiilor cerute de lege pentru dobândirea statutului de utilitate publică. 
14 Cererea va fi însoţită, pe lângă dovada îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea, de următoarele 

documente:  

a) copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei sau fundaţiei;  

b) copie de pe dovada dobândirii personalităţii juridice;  

c) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;  

d) copie de pe dovada privind situaţia juridică a sediului asociaţiei sau fundaţiei;  

e) numele şi adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea şi sediul persoanelor juridice, cu care 

asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate 

pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică; 

f) situaţiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate;  
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Guvernul României decide asupra acestei cereri, putând să o accepte sau 

să o respingă. Această prevedere conferă condiţiilor de recunoaştere a utilităţii 

publice un caracter minimal, în sensul că ele sunt obligatorii pentru obţinerea 

recunoaşterii, dar nu sunt întotdeauna suficiente, din moment ce Guvernul poate 

decide, totuşi, nerecunoaşterea asociaţiei sau fundaţiei ca fiind de utilitate publică. 

În acest context, una dintre problemele practice ridicate în ceea ce priveşte 

recunoaşterea statutului de utilitate publică, având drept consecinţă posibilitatea 

exercitării dreptului de folosinţă gratuită asupra bunurilor proprietate publică, o 

constituie întrebarea: dacă persoana juridică îndeplineşte condiţiile pentru 

recunoaşterea statutului de utilitate publică, şi totuşi autorităţile administrative îi 

resping cererea, va putea obţine această recunoaştere în instanţă? 

Cu privire la acest aspect, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de 

contencios administrativ şi fiscal
15

 a decis:  

„Potrivit art. 38 din Ordonanţa 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

dacă o asociaţie sau o fundaţie îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii expres 

prevăzute de lege, acesteia îi poate fi recunoscut caracterul de utilitate publică. 

Caracterul supletiv al acestei norme face ca refuzul Guvernului de a emite 

hotărârea de recunoaştere a caracterului de utilitate publică să nu fie nejustificat, 

chiar şi în condiţiile în care asociaţia solicitantă îndeplinea toate condiţiile impuse 

de lege”.  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a apreciat că deşi întrunite condiţiile 

prevăzute de lege, Guvernul poate să respingă  un proiect  de act normativ privind 

recunoaşterea unei asociaţii ca fiind de utilitate publică, acesta având posibilitatea 

de a aprecia în funcţie şi de oportunitatea adoptării unui astfel de act. De altfel, a 

arătat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, asupra oportunităţii adoptării acestui statut 

se  apreciază nu numai în funcţie de condiţiile ce trebuiesc îndeplinite pentru a ne 

afla în sfera utilităţii publice definită ca fiind „orice activitate care se desfăşoară în 

domenii de interes public general sau al unor colectivităţi”, ci şi în raport 

de consecinţele recunoaşterii utilităţii publice care conferă asociaţiei sau fundaţiei 

anumite drepturi şi obligaţii cel puţin faţă de acestea din urmă Guvernul fiind cel 

mai în măsură să aprecieze asupra admisibilităţii unei astfel de cereri. 

                                                                                                                                                    
g) lista persoanelor angajate si copii de pe contractele de munca ale angajaţilor;  

h) copii de pe convenţiile de colaborare, calificări, scrisori de recomandare şi altele asemenea. 

Condiţia prezentării ultimelor trei categorii de documente doveditoare a fost introdusă prin Legea 

nr. 145/2012. 
15 Decizia nr. 3683 din 3 octombrie 2007. În speţă, reclamanta Asociaţia S a solicitat în contradictoriu 

cu pârâtul Guvernul României - Secretariatul General, ca prin sentinţa ce va pronunţa instanţa să 

dispună anularea deciziei din 26 aprilie 2006 de respingere a cererii sale de acordare a statutului de 

utilitate publică solicitat în baza art. 40 din O.G. nr.26/2000, pârâtul urmând a fi obligat să emită o 

nouă decizie prin care să i se acorde acest titlu. 

Reclamanta şi-a motivat acţiunea în sensul că hotărârea emisă de pârât, de respingere a cererii sale, 

este netemeinică şi nelegală, întrucât din documentaţia depusă în susţinerea cererii pentru 

acordarea statului de utilitate publică, rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 38 alin. (1) 

din O.G. nr. 26/2000, iar Ministerul Culturii şi Cultelor a propus Guvernului recunoaşterea 

asociaţiei ca fiind de utilitate publică, şi cu toate acestea cererea i-a fost respinsă fără nicio 

motivare. 
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Dacă asociaţia sau fundaţia de utilitate publică beneficiază de o serie de 

drepturi, între care cel mai semnificativ este tocmai dreptul de folosinţă cu titlu 

gratuit asupra unor bunuri de proprietate publică, aceste persoane juridice au, în 

mod corelativ, o serie de obligaţii: 

 obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care 

au determinat recunoaşterea;  

 obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice 

modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate 

şi situaţiile financiare anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure 

consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;  

 obligaţia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea 

anului calendaristic, rapoartele de activitate şi situaţiile financiare anuale în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al 

persoanelor juridice fără scop patrimonial
16

.  

Actul guvernamental prin care se recunoaşte statutul de utilitate publică 

unei asociaţii sau fundaţii este unul revocabil. În cazul în care asociaţia sau 

fundaţia nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile care au stat la baza 

recunoaşterii utilităţii publice, precum şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor care îi 

revin ca urmare a recunoaşterii statutului de utilitate publică, Guvernul, la 

propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiţiei, poate 

retrage actul de recunoaştere.  

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 prevedea iniţial posibilitatea oricărei 

alte asociaţii sau fundaţii ori a oricărei autorităţi ori instituţii publice de a sesiza 

autorităţile administrative competente cu privire la intervenirea unei asemenea 

situaţii. În prezent nu se mai circumstanţiază în niciun fel persoanele care ar putea 

înainta această sesizare, prevăzându-se doar că la aceasta este îndrituită „orice 

persoană fizică sau juridică interesată”. 

În cazul retragerii actului de recunoaştere a utilităţii publice a persoanei 

juridice respective, în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor se va face 

menţiune despre aceasta. Litigiile referitoare la recunoaşterea utilităţii publice a 

asociaţiilor şi fundaţiilor se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004. 

Considerăm că, din moment ce dreptul de folosinţă gratuită este recunoscut 

exclusiv instituţiilor de utilitate publică, retragerea actului de recunoaştere a 

utilităţii publice va atrage automat şi încetarea dreptului de folosinţă gratuită. 

 

                                                           
16 Potrivit art. 12 alin. (1) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 1417/2006 privind accesul la Registrul 

naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat în „Monitorul oficial al României”, 

partea I, nr. 578 din 4 iulie 2006, eliberarea de copii necertificate de pe înregistrările efectuate în 

Registrul naţional, de pe înscrisurile doveditoare şi de pe extrasele rapoartelor de activitate şi ale 

bilanţurilor anuale transmise de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate 

publică se face după achitarea de către persoana solicitanta a contravalorii serviciilor de copiere, în 

condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.  

http://www.legestart.ro/Lege-nr-544-din-2001-(MTU0MTc-).htm
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IV. Conţinutul şi caracterele juridice ale dreptului de folosinţă  

cu titlu gratuit 

 

Dreptul de folosinţă reglementat de art. 874 din noul Cod civil se 

caracterizează prin următoarele elemente: 

 asemenea dreptului de proprietate publică, ale cărui caractere juridice 

le preia, dreptul de folosinţă gratuită este inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil; 

 are caracter gratuit (spre deosebire, spre exemplu, de dreptul de 

concesiune, care presupune obligarea concesionarului la plata unei redevenţe); 

 se constituie pe durată determinată. Trebuie însă observat că utilitatea 

publică este recunoscută titularului pe durată nedeterminată (potrivit art. 42 alin. 1 

din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000); 

 are caracter intuitu personae, deoarece se constituie în considerarea 

calităţii titularului de „instituţie de utilitate publică”
17

; 

 se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, 

după caz, a consiliului local (ca şi dreptul de administrare). Organul care a dispus 

constituirea va avea şi dreptul de control al modului de exercitare a dreptului de 

folosinţă. Este locul să se facă distincţia în raport cu statutul de utilitate publică: 

există pe de o parte un control al utilizării statutului de utilitate publică şi, distinct, 

un control al modului de exercitare a dreptului de folosinţă gratuită de către o 

persoană juridică de utilitate publică; 

 încetarea dreptului de folosinţă gratuită intervine în aceleaşi situaţii ca 

şi cel de administrare (art. 874 alin. (3) face din acest punct de vedere o simplă 

trimitere la art. 869). Aşadar, dreptul de folosinţă gratuită încetează odată cu 

încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în 

condiţiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit. 

Adăugăm însă că, în cazul retragerii statutului de utilitate publică a titularului 

dreptului de folosinţă gratuită, încetarea acestuia este obligatorie. Totuşi, de vreme 

ce legea nu prevede şi această ipoteză între cazurile de încetare a dreptului de 

folosinţă gratuită, decurge că şi într-o asemenea ipoteză va fi necesară emiterea 

unui act de revocare emis de organul constituent. Este vorba despre un act 

administrativ distinct de cel al retragerii statutului de utilitate publică. 

Dreptul de folosinţă gratuită conferă titularilor acestuia dreptul de a 

poseda, folosi şi dispune de bunul dat în folosinţă, în condiţiile stabilite de lege şi 

actul de constituire
18

. Obiect al dreptului de folosinţă gratuită îl pot forma orice 

bunuri, atât mobile cât şi imobile
19

. 

                                                           
17  A se vedea, V. Stoica, op. cit., p. 197 
18  Idem, p. 198. 
19 Art. 17 (în prezent abrogat, după cum arătam) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică făcuse iniţial referire numai la bunurile imobile („statul şi unităţile administrativ-teritoriale 

pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinţă gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără 

scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor 

publice”), abia Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale extinzând acest drept şi asupra 

bunurilor mobile. Ulterior, avea să fie consacrată constituţional extinderea sferei de bunuri care pot 

forma obiect al acestui drept (prin art. 136 alin. (4) din Constituţia revizuită). 
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Dreptul de folosinţă gratuită, alături de celelalte drepturi corespunzătoare 

dreptului de proprietate publică au fost calificate în doctrină ca fiind „drepturi de 

natură administrativă”, propunându-se de lege ferenda eliminarea reglementării lor 

prin Codul civil şi revenirea la reglementarea prin Legea nr. 213/1998
20

. 

Considerăm totuşi că, în pofida specificităţii sale şi a faptului că se 

constituie prin intermediul unui act administrativ, dreptul de folosinţă gratuită, ca 

drept real corespunzător dreptului de proprietate publică, pare a-şi găsi în mod 

corect reglementarea în cuprinsul Codului civil.  
 

V. Limitele dreptului de folosinţă gratuită 
 

Titularul dreptului de folosinţă gratuită nu poate exercita dreptul de 

dispoziţie, deoarece această prerogativă a dreptului de proprietate lipsea însuşi 

dreptului de proprietate publică din care s-a născut (noul Cod civil numeşte aceste 

drepturi reale enumerate la art. 866 „drepturi corespunzătoare proprietăţii 

publice”). 

Utilizarea bunului cunoaşte de asemenea o limită specifică: potrivit art. 

874 alin. (2) din noul Cod civil, în lipsa unor dispoziţii contrare în actul de 

constituire, titularul nu beneficiază de dreptul de a culege fructele civile ale 

bunului. După cum s-a arătat, per a contrario, le va putea culege pe cele industriale 

sau naturale
21

, chiar fără o dispoziţie expresă în acest sens în actul de constituire. 

Cum art. 874 face trimitere în cea mai mare parte la dispoziţiile ce 

reglementează dreptul de administrare, se poate afirma faptul că, cu excepţia 

titularilor, care sunt diferiţi în cazul celor două tipuri de drepturi reale, elementele 

definitorii sunt similare. De altfel, darea în folosinţă gratuită a şi fost calificată ca 

dare în administrare atipică
22

. 
 

VI. Apărarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit  
 

Art. 875 prevede că apărarea în justiţie a dreptului de folosinţă cu titlu 

gratuit revine titularului dreptului, adică persoanei juridice de interes public.  

Sunt corespunzător aplicabile dispoziţiile privind acţiunea confesorie de 

superficie, cuprinse în art. 696 alin. (1) din noul Cod civil. Acţiunea confesorie de 

superficie a fost definită ca fiind acţiunea prin care reclamantul, titular al unui drept 

de superficie care a pierdut stăpânirea materială specifică dreptului său, îl cheamă 

în judecată pe pârât şi solicită instanţei de judecată să îi recunoască dreptul său şi 

să îl oblige pe pârât să-i permită exercitarea deplină şi netulburată şi să îi restituie 

stăpânirea materială specifică dreptului său de superficie
23

. 

                                                           
20  Al. S. Ciobanu, op. cit., p. 332. 
21  A se vedea, F. Baias, op. cit., p. 904. 
22 Al. S. Ciobanu, Dreptul de folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică, Analele Universităţii 

Bucureşti – Drept IV/2007, p. 28. 
23 A se vedea, L. Pop, L.M. Harosa, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura CH Beck, 

Bucureşti, 2009, p. 309. 
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Printr-o asemenea acţiune, persoana juridică de utilitate publică, titular al 
dreptului de folosinţă gratuită, se va putea apăra împotriva oricărei persoane care îi 
împiedică exercitarea dreptului, inclusiv împotriva însuşi proprietarului bunurilor 
publice date în folosinţă.   

După cum s-a arătat, reclamantul, care se pretinde titular al dreptului de 
folosinţă gratuită, va putea face proba dreptului său exclusiv prin actul 
administrativ de constituire

24
, emis în condiţiile art. 874 din noul Cod civil.  

Dreptul la acţiunea confesorie de superficie este imprescriptibil, asemenea 
dreptului pe care îl apără. 

 

Concluzii 
 

Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit reglementat de art. 874 din noul Cod 
civil trebuie înţeles în cadrul întregului sistem de drepturi constituite corespunzător 
proprietăţii publice. Potrivit textului, dreptul de folosinţă asupra bunurilor 
proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea 
instituţiilor de utilitate publică. Legiuitorul noului Cod civil preia expresia utilizată 
în art. 136 alin. (4) din Constituţie de „instituţii de utilitate publică”, noţiunea de 
„utilitate publică” fiind utilizată şi definită în Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii.  

Din moment ce dreptul de folosinţă gratuită este recunoscut exclusiv 
instituţiilor de utilitate publică, retragerea actului de recunoaştere a utilităţii publice 
va atrage automat şi încetarea dreptului de folosinţă gratuită. 

Organul care a dispus constituirea va avea şi dreptul de control al modului 
de exercitare a dreptului de folosinţă. Aceasta presupune că există pe de o parte un 
control al utilizării statutului de utilitate publică şi, distinct, un control al modului 
de exercitare a dreptului de folosinţă gratuită de către o persoană juridică de 
utilitate publică. 

Dreptul de folosinţă gratuită încetează odată cu încetarea dreptului de 
proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile legii, dacă 
interesul public o impune, de organul care l-a constituit. În cazul retragerii 
statutului de utilitate publică a titularului dreptului de folosinţă gratuită, încetarea 
acestuia este obligatorie. Totuşi, de vreme ce legea nu prevede şi această ipoteză 
între cazurile de încetare a dreptului de folosinţă gratuită, decurge că şi în acest caz 
va fi necesară emiterea unui act de revocare emis de organul constituent. Este 
vorba despre un act administrativ distinct de cel al retragerii statutului de utilitate 
publică. 

Aflat la intersecţia dintre dreptul civil şi dreptul administrativ, dreptul de 
folosinţă gratuită a fost „revendicat” de către ambele categorii de autori, 
propunându-se chiar eliminarea reglementării acestuia din Codul civil şi 
reglementarea sa printr-o lege de natură administrativă. Considerăm totuşi că, în 
pofida specificităţii sale şi a faptului că se constituie prin intermediul unui act 
administrativ, dreptul de folosinţă gratuită, ca drept real corespunzător dreptului de 
proprietate publică, pare a-şi găsi în mod corect reglementarea în cuprinsul Codului 
civil.  
 

                                                           
24 A se vedea, V. Stoica, op. cit., p. 493. 
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