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CUVÂNT-ÎNAINTE 

 

E o bucurie pentru mine şi, în egal  m sur , o satisfac ie profesio-
nal , s  prefa ez monografia Serviciile de utilitate public  a neobositu-
lui cercet tor care este domnul doctor Oliviu Puie, care, între timp, a 
dobândit şi gradul didactic de lector universitar, p trunzând astfel 
într-un corp profesional în care, în mod neîndoielnic, merit  s  se afle. 

Semnalizez înc  de la început şi sunt întru-totul de acord cu auto-
rul care a utilizat sintagma serviciile de utilitate public , preferând-o 
pe aceasta în locul celei de servicii de utilit ţi publice care este utili-
zat  în opinia noastr  în mod neinspirat de legiuitor. 

Aşa cum ne-a obişnuit deja autorul, lucrarea este elaborat  dintr-o 
perspectiv  complex  şi complet , în acelaşi timp, care cuprinde, în 
egal  m sur , aspectele doctrinare, ca şi cele de natur  jurispruden ial  
şi de practic  administrativ , autorul exprimându-şi destinul profe-
sional la catedr , unde formeaz , cu pasiune, genera ii de studen i 
pentru carier  şi pentru via . 

Modul de tratare al problematicii este, de asemenea, armonios 
prezentat, autorul începând prezentarea cu analiza serviciului public în 
general, în accep iunea lato sensu a termenului, pentru ca, în conti-
nuare, s  analizeze caracteristicile generale ale serviciilor de utilitate 
public , corela ia între cele dou  institu ii juridice fiind de la întreg la 
parte. 

Remarc m cu pl cere faptul c  autorul abordeaz  întreaga pro-
blematic  atât din perspectiva dreptului na ional, românesc, cât şi a 
celui existent în alte state membre ale Uniunii Europene şi a celui 
european, astfel cum rezult  acesta din actele juridice care eman  de la 
nivelul structurilor componente ale acesteia. Autorul îşi raporteaz  
analiza la legisla ia na ional  şi european  relevant , cum ar fi  
Directiva 2006/123/CE, Protocolul nr. 26 privind Serviciile de interes 
general, anexat Tratatului de la Lisabona, precum şi la jurispruden a în 
domeniu a Cur ii Europene de Justi ie. 

Caracterul util şi complet al abord rii rezult  şi din faptul c  se 
analizeaz  atât reglementarea-cadru în materie, reprezentat  de Legea 
nr. 51/2006, cât şi actele normative speciale adoptate în baza ei. 
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Acestea reglementeaz  diferite categorii de servicii de utilitate 
public , precum cele de alimentare cu ap  şi canalizare, de alimentare 
cu energie termic  în sistem centralizat, cel de salubrizare a localit i-
lor, de iluminat public, administrarea domeniului public şi privat al 
statului şi al unit ii administrativ–teritoriale, şi cel de transport local. 

O parte important  este consacrat  analizei principiilor care gu-

verneaz  organizarea şi func ionarea serviciilor publice de utilitate 
public  astfel cum sunt ele reglementate de art. 6 din Legea  
nr. 51/2006. 

Remarc m viziunea critic  pe care o utilizeaz  autorul, concreti-
zat  şi în interesante şi valoroase propuneri de lege ferenda, cum ar fi 
cele care privesc dispozi iile constitu ionale şi legale referitoare la 
institu ia prefectului şi la controlul de legalitate pe care acesta îl exer-
cit  asupra actelor administra iei publice locale. 

Împ rt şim propunerea autorului ca prefectul s  poat  exercita 

controlul de legalitate asupra contractelor administrative, precum 
şi asupra actelor administrative adoptate de asociaţiile de dezvol-

tare intercomunitar , inclusiv cele care au ca obiect de reglementare 
servicii de utilitate public , deşi legiuitorul le calific , într-un mod 
nefericit, în opinia noastr , ca fiind persoane juridice de drept  

privat. 

Aceasta deoarece, prin mandatul special conferit, unit ile admi-
nistrativ–teritoriale le-au transferat prerogative de putere public  în 
materia furniz rii/prest rii de servicii de utilitate public . 

Semnal m şi abordarea privind aplicarea principiului accesului la 
informa iile de interes public, dat fiind faptul c , în materia serviciilor 
de utilitate public , transparen a este adeseori înl cuit  cu un soi de 
opacitate, care îi afecteaz  pe beneficiarii acestor servicii şi îi favori-
zeaz  pe prestatorii ei. 

În finalul p r ii consacrat  principiilor care guverneaz  institu ia 
analizat , autorul vine cu anumite propuneri de lege ferenda care le 
vizeaz  pe toate, în ansamblul lor, cum ar fi consacrarea, în plus, a 

principiilor nediscrimin rii şi liberei concurenţe în furnizarea 

serviciilor de utilitate public . 
Un capitol interesant este cel intitulat autorit ţi şi competenţe în 

materie, îns  semnal m faptul c , în opinia noastr , o autoritate publi-
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c  are o competenţ , nu mai multe, de aceea folosirea pluralului este 
neinspirat , iar competen a reprezint  un ansamblu de atribu ii. Sunt 
analizate atât autorit ile la nivel central, cât şi cele de la nivelul unit -
ilor administrativ–teritoriale, competen a acestora din urm  fiind 

exercitat  în limitele normelor juridice stabilite de puterea legiuitoare, 
precum şi asocia iile de dezvoltare intercomunitar . 

R spunderea juridic , în calitatea ei de institu ie foarte important  
a dreptului, face obiect de analiz  din perspectiva r spunderii pentru 
prejudiciile cauzate prin acte administrative care vizeaz  serviciile de 
utilitate public . 

Din multitudinea de probleme ridicate de autor, ne referim la cea 
privind data producerii prejudiciului, şi legat de aceasta, acordarea 

de desp gubiri sub form  de prestaţii succesive, dac  prejudiciul 

are caracter de continuitate. 

Important  şi sensibil , în acelaşi timp, este şi problema finan-

ţ rii serviciilor de utilitate public , şi, corelativ acestuia, ajutorul de 

stat în materia acestor servicii, precum şi cea a gestiunii serviciilor 

lor. Autorul analizeaz , printre modalit ile de gestiune, gestiunea 

direct  şi cea delegat , precum şi regimul juridic al contractului de 
furnizare a unor asemenea servicii. 

Una din problemele cu care ne confrunt m, ca uzageri ai diferite-
lor categorii de servicii publice, o reprezint  practicile incorecte ale 

operatorilor de servicii de utilitate public  în relaţia cu consuma-

torii, autorul realizând o riguroas  analiz  a prevederilor legale privi-
toare la combaterea acestor practici. Autoritatea competent  este Au-

toritatea Naţional  pentru Protecţia Consumatorilor, iar autorul 
propune consacrarea legislativ  a posibilit ţii de a fi sesizate, de 

c tre cei interesaţi, atât Autoritatea, cât şi unit ţile cu personalita-

te juridic  din subordinea ei. În acest fel s-ar realiza atât o necesar  
corelare legislativ , cât şi o îmbun t ire a con inutului reglement rii. 

Cartea se încheie cu dou  interesante capitole, unul privind r s-

punderea contravenţional  şi penal  în materia serviciilor de 

utilitate public  şi cel lalt, privind r spunderea de mediu în aceast  

materie din perspectiva dreptului Uniunii Europene şi al celor dou  
Cur i Europene, a Drepturilor Omului de la Strasbourg şi celei de 
Justi ie de la Luxemburg, semnalându-se necesitatea corel rii şi com-
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plet rii dispozi iilor din legile interne în materie cu cele cuprinse în 
normele europene. 

Ne-am îng duit s  select m câteva din argumentele care sus in 
faptul c  lucrarea elaborat  de domnul Oliviu Puie reprezint  o serioa-
s  şi solid  monografie a unei institu ii insuficient cercetat  în doctrina 
de specialitate şi niciodat  de o manier  ca aceea utilizat  de autor. 
Toate ne îndrept esc s  o recomand m cu c ldur  teoreticienilor şi 
practicienilor, în egal  m sur . 

 

Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş 
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PREFAŢĂ 

 

 
Autorul şi cercet torul dl. lect. univ. dr. OLIVIU PUIE, ne pune 

la dispozi ie o abordare exegetic  prin cartea intitulat  Serviciile de 

utilitate publică, a unei importante componente a activit ii desf şu-
rate de administra ia public  şi anume activitatea de prest ri servicii. 
Se ştie de altfel c , în contextul actual în care administra ia public  a 
constituit întotdeauna o zona a activit ii umane de un maxim interes 
pentru cercetarea ştiin ific , dat  fiind importan a acesteia pentru 
buna func ionare a autorit ilor şi serviciilor publice, vitale a organi-
z rii normale a vie ii oamenilor, în literatura de specialitate, activita-
tea administra iei poate fi abordat  într‐o clasificare major  dihoto-
mic  ca fiind o activitate de prescrip ie şi o activitate de presta ie. 

Analiza exhaustiv  a uneia dintre componentele majore ale acti-
vit ii de presta ie a administra iei publice, reprezint  o adev rat  
provocare pentru cercet torii fenomenului administrativ. 

Autorul acestei lucr ri editoriale, intitulat  Serviciile de utilitate 

publică demonstreaz  înc  o dat , prin analiza deosebit de perti-
nent , c  importan a fenomenului administrativ a format şi formeaz  
obiect de cercetare nu doar pentru jurişti ci şi pentru economişti, 
istorici, sociologi, filosofi, politologi şi chiar antropologi. Chiar dac , 
aparent, analiza f cut  de autor în aceast  carte exprim  o analiz  a 
fenomenului administra iei într‐o manier  monodisciplinar , imagi-
nea oferit  cuprinde în opinia noastr , complexitatea mecanismelor, a 
institu iilor şi a structurilor implicate în func ionarea serviciilor 
publice. 

Se poate vorbi aşa, dup  cum sublinia prof. univ. dr. Ioan  
Alexandru, şi în aceast  analiz , de o abordare interdisciplinar  pe 
care domnia sa o considera marea paradigm  a cercet rii fenomenu-
lui administra iei. 

Intitulat  Serviciile de utilitate publică lucrarea dl. lect. univ. dr. 
OLIVIU PUIE, un cunoscut şi apreciat administrativist, constituie 
un excelent exemplu de abordare complex , oferind teoreticienilor 
dar şi practicienilor un instrument de în elegere profund  a ceea ce se 



12 Oliviu Puie 

numeşte activitatea de presta ii a administra iei publice prin serviciile 
de utilitate public . Abordarea juridic , constituie substan a analizei 
f cute de autor, dar aceasta se completeaz  fericit cu informa ii ce 
provin şi din alte ramuri de drept cum ar fi dreptul constitu ional, 
dreptul civil sau penal. 

Autorul, evit  o analiz  static  a serviciilor de utilitate public , 
f când frecvent apel la analiza diacronic . În acest sens, este rele-
vant  analiza problematicii abordate în capitolele I şi II, în care 
autorul se opreşte pe larg în clarificarea unor concepte, cum ar fi 
no iunea de serviciu comunitar de utilitate public  f când lato sensu 
şi o analiz  comparativ  între caracteristicile serviciilor publice şi 
caracteristicile serviciilor de utilitate public . 

Înc  de la începutul capitolului III intitulat „Principiile care tre-
buie s  stea la baza organiz rii şi func ion rii serviciilor de utilitate 
public ”, autorul simte nevoia s  ne aten ioneze c  analiza ce o va 
face în capitolele urm toare, va fi construit  atât din punctual de 
vedere al dreptului financiar, cât şi al dreptului civil şi al dreptului 
penal. 

Practic, trimiterea f cut  de autor în contextul analizei serviciilor 
de utilitate public  la aceste ramuri fundamentale ale dreptului, con-
tureaz  în mod conving tor teleologia acestei abord ri ştiin ifice şi 
anume complexitatea şi utilitatea serviciilor de utilit i publice în 
comunit ile administrative. Este de remarcat sistematizarea f cut  
de autor atunci când abordeaz  organizarea serviciilor publice, inclu-
siv din perspectiv  comunitar  (capitolele IV, V, VI). 

Credem c  ar fi necesar s  se analizeze şi mai accentuat regimul 
juridic al r spunderii autorit ilor publice pentru prejudiciile cauzate 
prin acte administrative adoptate în materia serviciilor comunitare de 
utilit i publice, precum şi în materia finan rii acestora (capitolele 
VI, VII). 

Ni s‐a p rut o abordare de maxim  noutate şi în spiritul princi-
piilor ce guverneaz  spa iul institu ional european, generate de Trata-
tul de la Lisabona, abordarea din capitolul IX referitoare la contractul 
de delegare a gestiunii serviciului de utilit i publice (capitolele IX, 
X, XII). 

Dl. lect. univ. dr. OLIVIU PUIE, îşi extrage excelenta expertiz  
în domeniul analizat dintr‐o cercetare livresc  de mare amploare, iar 
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acest lucru se reflect  şi în modul în care a abordat reglement rile 
juridice privitoare la combaterea practicilor incorecte ale operatorilor 
serviciilor de utilit i publice, a drepturilor şi obliga iilor utilizatori-
lor serviciilor de utilit i publice, a solu ion rii litigiilor derivate din 
gestiunea serviciului de utilit i publice şi mai ales, a modalit ilor 
r spunderii juridice în materia serviciilor de utilit i publice (contra-
ven ional  şi penal ) ‐ capitolele XV, XVII, XIX, XX, XXI. 

Dimensiunile lucr rii, concep ia original  în organizarea materi-
alului ce face obiectul analizei precum şi actualitatea informa iilor ce 
se reg sesc în aceast  deosebit de valoroas  lucrare, ne determin  s  
apreciem c  va deveni un reper în literatura de specialitate dar şi 
pentru cei ce sunt implica i în activitatea administra iei publice pe 
componenta prest ri servicii de utilitate public . 

 
Prof. univ. dr. Iulian M. Nedelcu 
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C a p i t o l u l  I  

CONSIDERAŢII GENERALE. NOŢIUNEA  
ŞI CARACTERISTICILE SERVICIILOR PUBLICE,  
LATO SENSU, PRIN RAPORTARE LA NOŢIUNEA  

ŞI CARACTERISTICILE SERVICIILOR  
DE UTILITATE PUBLICĂ 

Secţiunea 1 

Consideraţii generale. Noţiunea de serviciu public,  

lato sensu, prin raportare la noţiunea serviciilor  

de utilitate publică 

No iunea de serviciu, îşi are originea din latinescul servitium, care 
în accep iunea Dic ionarului explicativ al limbii române este definit ca 
fiind „ac iunea, faptul de a servi, de a sluji; form  de munc  prestat  în 
folosul sau în interesul cuiva”, respectiv „subdiviziune în administra ia 
intern  a unei institu ii, întreprinderi etc.”1 

Serviciile publice, lato sensu, se înscriu în corolarul obliga iilor 
statului fa  de drepturile fundamentale ale cet enilor.  

Astfel, no iunea de serviciu public a c p tat valen e constitu io-
nale, prin utilizarea expres  a acestei no iuni în textele Constitu iei 
României. 

În primul rând no iunea se serviciu public o întâlnim în textul art. 
120 alin. (1) din Constitu ie care consacr  principiile de baz  pe care 
se întemeiaz  administra ia public  local  şi în care se statueaz  c , 
„administra ia public  din unit ile administrativ-teritoriale se înteme-
iaz  pe principiile descentraliz rii, autonomiei locale şi desconcentr rii 
serviciilor publice”; în art. 122 alin. (1) din Constitu ie se precizeaz  
c : „consiliul jude ean este autoritatea administra iei publice pentru 
coordonarea activit ii consiliilor comunale şi or şeneşti, în vederea 
realiz rii serviciilor publice de interes jude ean”; art. 123 alin. (2) din 
Constitu ie arat  c  „prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan 
local şi conduce serviciile publice desconcentrate ale ministerelor şi 
                                                            

1 A se vedea Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Univers Enciclopedic, 
Bucureşti, 1998, p. 797. 


