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CONSTITUTIA ROMANIEI  

 
ART. 135  

Economia  
(1) Economia Romaniei este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.  
(2) Statul trebuie să asigure:  
a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru 
valorificarea tuturor factorilor de productie;  
b) protejarea intereselor nationale in activitatea economică, financiară si valutară;  
c) stimularea cercetării stiintifice si tehnologice nationale, a artei si protectia dreptului de 
autor;  
d) exploatarea resurselor naturale  ( NU DE SIST)   , in concordantă cu interesul national;  
e) refacerea si ocrotirea mediului inconjurător, precum si mentinerea echilibrului ecologic;  
f) crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii;  
g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională in concordantă cu obiectivele Uniunii 
Europene.  
 

ART. 136  
Proprietatea  
(1) Proprietatea este publică sau privată.  
(2) Proprietatea publică este garantată si ocrotită prin lege si apartine statului sau unitătilor 
administrativ-teritoriale.  
(3) Bogătiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic 
valorificabil, de interes national, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei 
economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organică, fac 
obiectul exclusiv al proprietătii publice.  
(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. In conditiile legii organice, ele pot fi date 
in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori 
inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosintă gratuită institutiilor de utilitate publică.  
(5) Proprietatea privată este inviolabilă, in conditiile legii organice.  
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Legea 213 

ART. 1 
Dreptul de proprietate publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale, asupra 
bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public. 
ART. 2 
Statul sau unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public, in limitele si in conditiile legii. 
ART. 3 
(1) Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art.135 alin. (4) din Constitutie, 
din cele stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta lege si din orice alte bunuri 
care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si sunt dobandite de 
stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modurile prevazute de lege. 
(2) Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din 
Constitutie, din cele prevazute la pct. I din anexa, precum si din alte bunuri de uz sau de 
interes public national, declarate ca atare prin lege. 
(3) Domeniul public al judetelor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. II din anexa si din 
alte bunuri de uz sau de interes public judetean, declarate ca atare prin hotarare a consiliului 
judetean, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national. 
(4) Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile 
prevazute la pct. III din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca 
atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de 
interes public national ori judetean. 
 

Anexa pct.III.  Domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor este alcatuit din 

urmatoarele bunuri: 
1 drumurile comunale, vicinale şi străzile; 
2 pieţele publice, comerciale, târgurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement; 
3 lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean; 
4 reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare şi epurare a apelor 
uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente; 
5 terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primăria, precum şi instituţiile 
publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele 
asemenea; 
6 locuinţele sociale; 
7 statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional; 
8 bogăţiile de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, dacă nu au fost declarate de interes 
public naţional; 
9 terenurile cu destinaţie forestieră, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt 
proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat; 
10 cimitirele orăşeneşti şi comunale. 
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In raport se mai face referire la un o anume Hotarare de Guvern privind inventarul domeniului public al 
municipiului Barlad, cum ca in acest inventar resursele subsolului nu sunt incluse. Aceasta Hotarare de 
guvern este o inventie a Primariei Barlad 
 
 

Exemple din Romania unde au fost interzise prin Hotarari ale Consiliilor Locale sau Judetene  

explorarea, cercetarea sau exploatarea gazelor de sist. Aici nu s-au mai constatat  

incalcari ale Constitutiei sau Legii 213  

  
1. HCL nr 31 din 27.02.2013 Privind  interzicerea explorarii –dezvoltarii – exploatarii gazelor de sist prin 
metoda neconventionala, pe teritoriul comunei Ghiroda, jud. Timis. 
 
2. La Bihor exista Hotarare de Consiliu Judetean prin care se interzice explorarea si exploatarea gazelor de 
sist. 
 
3. Ȋn judeţul Vaslui există 14 comune care au adoptat în Consiliul Local hotărâri care interzic pe teritoriul 
comunelor exploatarea gazelor de şist. Printre acestea amintim pe Banca, Puiesti, Bacesti, Gherghesti, Iana, 
Bacani, Coroiesti. 
 
4. Primăria Buziaș se opune oficial exploatării gazelor de șist în localitate. Staţiunea bănățeană se află pe 
lista zonelor unde, în următorii ani, vor fi extrase gaze de şist, potrivit unui acord de concesiune și exploatare 
încheiat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. 
Decizia nemulțumește edilii locali din Buziaș. „Am înaintat Guvernului României un memoriu prin care 

ne exprimăm dezacordul cu privire la exploatare în Buziaş şi solicităm totodată revocarea sau, după 
caz, încetarea prin orice modalitate legală a producerii efectelor H.G. nr. 1188/04.12.2012”, spune primarul 

Alger Viorel Ilaș. 
Potrivit acestuia, exploatarea gazelor de șist nu aduce niciun beneficiu localității, ci, din contra, ar 

provoca numai neajunsuri. În consecință, zilnic, între orele 8 și 20, cei care vor să susțină demersul sunt 
așteptați la sediul primăriei, pentru a semna o petiție care va fi înaintată guvernului. 
 
5. După ce la sfarsitul lunii martie 2013, un seism de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs în apropiere de 
Timişoara, o zona neseismica, consilierii judeţeni s-au arătat îngrijoraţi că prospecţiunile pentru descoperirea 
gazelor de şist, efectuate în ultima perioadă în judeţ, ar fi putut avea o legătură cu seismul respectiv. 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ti-miş, Titu Bojin, anunţat că a cerut sis-tarea acestor lucrări, în acest 
moment ele fiind oprite, deoarece şi admi-nis-traţia judeţeană trebuie să le avizeze. „Am dispus sistarea 

acestor lucrări, săptămâna trecută. S-a constituit o comisie împreună cu arhi-tectul-şef, am făcut adresă 

scrisă tutu-ror instituţiilor implicate. Pe moment sunt oprite”, anunţă Titu Bojin. 
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Alte actiuni ale autoritatilor publice 
 
Un raport recent al Agenţiei pentru Protecţia Mediului din SUA, citat de businessweek.com, a arătat că 
extragerea gazelor de şist prin fracturare hidraulică reprezintă cea de-a doua sursă de emisii de gaze de seră 
din Statele Unite, după centralele energetice pe bază de cărbuni. 
 
Reprezentanţii Chevron vor să obţină un aviz de explorare în comuna vasluiană Puieşti, după ce au fost 
refuzaţi vehement de reprezentanţii comunei Iana. Consiliul Local din Puieşti s-a trezit cu o adresă din partea 
Consiliului Judeţean Vaslui prin care este solicitat un aviz în vederea eliberării către compania Chevron a 
certificatului de urbanism pentru explorarea gazelor de şist în extravilanul satului Puieşti. Asaltat de 
reprezentanţii Chevron, care au tot venit la Primăria Puieşti pentru a se interesa dacă s-a dat avizul, primarul 
comunei Costel Moraru a refuzat categoric eliberarea acestui aviz. Aflând că marţi a avut loc şedinţa 
Consiliului Local, reprezentanţii concernului american au venit la lucrări pentru a le prezenta aleşilor 
avantajele pentru comunitate în cazul în care vor aproba montarea sondelor de explorare. 
 
 
 
Luni, 11 Martie 2013 Ziua de Vest Timisoara 
 
Firma magnatului Ovidiu Tender, „Prospecţiuni SA”, i-a tras în piept pe consilierii locali de la Sânmihaiu 
Român. Nu a reuşit să facă acelaşi lucru şi cu un grup de localnici, care s-au dus, luni, direct la Consiliul 
Local Sânmihaiu Român şi le-a explicat aleşilor locali cum au fost duşi cu preşul de oamenii lui Tender. Pe 
28 februarie, consilierii locali de la Sânmihaiu Român au votat un proiect de hotărâre prin care firma 
„Prospecţiuni SA” avea voie să facă prospecţiuni  geologice în zonă. Imediat, oamenii lui Tender au descins 
pe mai multe proprietăţi private, au săpat cratere, ba au montat şi dinamită în pământ, la doar câţiva zeci de 
metri de casele oamenilor. Totul pentru căutarea gazelor de şist, gaze care au stârnit probleme în mai multe 
zone ale ţării. 
Aleşii locali au realizat în ceasul al 12-lea că au fost păcăliţi 
Luni, consilierii locali de la Sânmihaiu Român au votat în unainimitate pentru revocarea primei hotărâri de 
consiliu local. A fost nevoie de intervenţia mai multor localnici, care le-au demonstrat că străinii ce au venit 
în localitate de două săptămâni sunt în căutare de gaze de şist. „Ziceau că sunt nişte simple prospecţiuni. Nu 
ne-am dat seama ce vor să facă în realitate. Am votat în necunoştinţă de cauză, dar azi toţi cei zece consilieri 
au votat pentru revocarea hotărârii de consiliu local, ce le dădea dreptul să facă prospecţiuni la noi”, ne-a 
spus Adrian Engelmann, viceprimarul de Sânmihaiu Român. Prima hotărâre de consiliu local, în care cei de 
la „Prospecţiuni SA” au avut câştig de cauză, după ce le-au arătat câteva hărţi şi nişte aprobări de la 
Guvernul României, a fost promovată de secretarul primăriei, Sebastian Tirchi, în timp ce primarul era plecat 
la o înmormântare. Hotărârea a fost introdusă pe ordinea de zi în ultimul moment, cu câteva minute înaintea 
începerii plenului. 
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SOLOMON 
In emisiunea de la MEDIA TV din 19 mai 2013, spune cu nonsalanta ca subiectul gazelor de sist nu mai este 
unul arzator, stirea despre Gigi Becali fiind mult mai importanta din punctul dumnealui de vedere. A ramas 
confuz din cauza faptului ca Becali a primit 3 ani, iar Babiuc si Cioflina cate 2. Asa se intampla cand esti un 
om prost informat. In dosarul cu schimburile de teren si Becali si Babiuc si Cioflina au primit cate 2 ani. 
Becali executa 3 pentru ca avea condamnarea recenta de 3 ani cu suspendare din dosarul cu sechestrarea si 
nu ca privatul trebuie sa execute mai mult decat demnitarul. 
Face rugaciuni ca Chevronul sa aibe de lucru, ca sa dea chipurile de lucru celor de la Rulmenti. Daca exista 
premisa unei cereri crescute de rulmenti nu mai erau concediati 250 de oameni, si umeaza se pare si altii. 
 
Desi este impotriva exploatarii prin metode poluante, asa cum Ponta a fost convins de primul ministru 
polonez, tot la fel si Solomon a fost convins de Ponta. Adica fara argumente, doar asa pe cuvant. Pai si 
guvernul Boc si guvernul Ungureanu, tot asa tot asa trebuia sa-l creada, pe cuvant, de ce a trebuit sa 
organizeze acele mitinguri in fata primariei, amenintandu-l cu moartea pe Ungureanu, jurand pe Biblie ca va 
lupta contra intereselor celor de la Chevron. 
 
A fost o inspiratie cu adevarat divina a preotului Laiu, cand i-a pus sa jure cu mana pe Biblie. Dar se pare ca 
pentru ei, zeul Ban este mai presus decat Dumnezeu din Biblie. Tin sa-i aduc aminte ca tot in Biblia pe care a 
jurat, un mesaj lasat de Iisus este si acela CA NU POTI SLUJI LA DOI STAPANI, SI LUI DUMNEZEU SI 
LUI MAMONA.   
 
Tot in acea emisiune a spus ca de ce altii au dreptate sa se schimbe si el n-ar avea dreptate sa se schimbe. 
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Pentru ca el a jurat in fata barladenilor ca nu se va schimba, punandu-si in felul acesta CUVANTUL.  
 
A recunoscut ca nu intereseaza cu siguranta pe nimeni de mitingurile facute la Barlad. 
 
"Pe cine Jupiter vrea să-l piardă il innebuneşte intai" - Euripide 

 

Se da mare membru in Adunarea Nationala a Bisericii Ortodoxe Romane, dar el nu cunoaste nici rugaciunea Tatal nostru. 
Spunea ca el nu iarta, ca iertarea apartine doar lui Dumnezeu.  
 
In Biblie cand se face referire la Satan, gasim atribute precum: defăimătorul, tatăl minciunilor, înşelătorul, vrăjmaşul.   
 
Defaimatorul- Generalul e colonel,  barladenii rag. 
 
Tatal minciunilor- parintele Laiu umbla de mana cu membrii MISA, eu fiind membru fondator MISA impreuna cu foarte 
multi din organizatia locala PPDD, francmasonii sunt in spatele mitingurilor de la Barlad. Dnul primar spunea ca a revazut 
filmarile de la mitinguri unde au fost identificati aproape 95% cetateni din localitatile din jurul Barladului. Ne era nici 
parintele Laiu, nici membri MISA, nici francmasonii. Erau simpli cetateni carora le pasa de soarta lor si a celor apropiati.  
 
Inselatorul- a jurat stramb pe Biblie, atat in Parlament cat si in fata Barladenilor. I-a inselat pe barladeni ca va lupta contra 
Chevronului, iar acum e ca un catelus la picioarele acestora. Vrea sa vanda barladenilor ca miere ceea ce tot el spunea acu un 
an ca e otrava. 
 
Vrasmasul- A devenit aliatul Chevronului si  implicit vrasmasul barladenilor. 
 
Nu degeaba i-au pus unii coarne. 
 
Recunoaste ca este nostalgic dupa comunism si asteapta sa vina comunistii inapoi, dar uita ca pe Ceausescu nu l-au omorat 
oamenii de rand ci l-au omorat chiar comunistii, Iliescu semnand in mod ilegal formarea acelui complet de judecata. 
Sentinta fiind data de fapt de comunistul evreu, Brucan. Tot se da istoric, dar uita ca pentru o cana de lapte trebuia sa te 
trezesti la 4 dimineata, iar de multe ori nici nu mai apucai. Painea, zaharul si uleiul la cartela, lipsa apei calde si reci la 
robinet. Erau 2 ore de apa rece pe zi, iar la etajele superioare nu ajungea mereu. Figul din apartamenntele inghetate. Lipsa 
curentului intre 6 si 8 seara. Daca e atat de nostalgic dupa acele vremuri, nu are decat sa-si tina propria familie in aceste 
conditii.  


