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R A P O R T  
 

asupra proiectului de L e g e  p r i v i n d  r e c h i z i ţ i i l e  
 

 În urma examinării proiectului de Lege privind rechiziţiile, în şedinţele din  12.03; 02.04; 09.04; 22.04; 23.04; 06.05; 14.05 1997 propunem ca acesta să 
fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus de comisie Motivare 

0 1 2 3 
1. Titlul legii 

Lege privind rechiziţiile. 
Comisia propune modificarea titlului legii: 

Titlul legii 
Lege privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de 

servicii în interes public. 

Este necesar ca titlul legii să reflecte cele două 
problematici reglementate în conţinutul ei. 

    
2. CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 
Art. 1. Prin rechiziţii, în sensul prezentei legi, se 
înţelege punerea la dispoziţia forţelor armate, spre 
folosinţă temporară, la cererea acestora, a unor 
bunuri de orice natură şi sub orice formă 
aparţinând agenţilor economici, instituţiilor 
publice, celorlalte persoane juridice şi persoanelor 
fizice.  

CAPITOLUL I 
Dispoziţii Generale 

Art.1. Rechiziţiile de bunuri şi chemarea 
cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes 
public constituie măsuri excepţionale care pot fi 
luate numai cu respectarea condiţiilor prevăzute în 
prezenta lege. 

Pentru o corectă şi completă definire a 
rechiziţiei, pentru a scoate în evidenţă  
caracterul ei excepţional, condiţiile, 
împrejurările, scopul şi temeiul legal în care se 
dispune. 
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3. Art. 2. Prin prestare de servicii se înţelege 

efectuarea unor lucrări sau desfăşurarea unor 
activităţi de către persoane fizice, în scopul 
executării în condiţii optime a mobilizării, ducerii 
acţiunilor de luptă, precum şi celelalte cazuri 
prevăzute în prezenta lege. 

Pot fi chemate pentru prestări de servicii 
persoanele apte de muncă, având vârsta de la 16 
ani până la 60 ani - bărbaţii şi de la 16 ani la 55 
ani - femeile. Unii specialişti ca: medici, ingineri, 
subingineri, tehnicieni, economişti, farmacişti, 
asistenţi medicali, pot fi chemaţi să presteze 
servicii în specialitatea lor şi peste limita maximă 
de vârstă prevăzută mai sus, dar numai până la 65 
ani bărbaţii şi 60 ani femeile. 

Comisia propune reformularea acestui articol din 
conţinutul articolului 3 din proiect. 
Art. 2. - (1) Rechiziţia de bunuri reprezintă 
măsura excepţională prin care organele autorităţii 
publice împuternicite prin lege obligă agenţii 
economici, instituţiile publice, precum şi alte 
persoane juridice şi fizice la cedarea temporară a 
unor bunuri mobile sau imobile, în condiţiile 
prezentei legi. Bunurile rechiziţionate vor fi puse 
la dispoziţia forţelor destinate apărării naţionale 
sau a autorităţilor publice, la declararea 
mobilizării generale sau parţiale, ori a stării de 
război, la instituirea stării de asediu sau de 
urgenţă, precum şi în caz de concentrări, exerciţii 
şi antrenamente de mobilizare ori pentru 
prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor 
dezastre cât şi pe timpul acestor situaţii. 

(2) Bunurile consumtibile sau perisabile pot 
fi rechiziţionate definitiv, cu plata despăgubirilor 
prevăzute de lege. 

Alineatul 2 al articolului se va regăsi în finalul 
capitolului I. 
Corelare cu prevederile Constituţiei României, 
L. nr. 45/1994, L. nr. 46/1996 şi L. nr. 
106/1996. 
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4. Art. 3. Rechiziţiile si prestările de servicii se pot 

efectua la proclamarea stării de asediu sau de 
urgenţă, la declararea mobilizării parţiale sau 
generale ori a stării de război şi pe timpul cât 
durează aceste situaţii, precum şi în caz de 
concentrări, aplicaţii sau alte împrejurări în care 
interesele apărării naţionale a ţării sau siguranţei 
statului român o impun. Bunurile consumabile sau 
perisabile pot fi rechiziţionate definitiv, cu plata 
despăgubirilor cuvenite. 

Ca urmare a amendamentelor anterioare comisia 
propune următoarea reformu-lare: 
Art. 3. Cetăţenii apţi de muncă pot fi chemaţi 
pentru prestări de servicii în interes public, 
constând în efectuarea unor lucrări sau 
desfăşurarea unor activităţi în situaţiile prevăzute 
în art.2. 

ºinând cont de propunerile de la art. 1 şi 2, art. 
3 reprezintă conţinutul art. 2 din proiect. 
Art.1-3 propuse scot în evidenţă mai clar 
elementele caracteristice ale acestor măsuri 
execpţionale de rechiziţionare şi prestări de 
servicii. 
 
 
 

    
5. Art. 4. Rechiziţionarea de bunuri şi prestările de 

servicii se fac în scopul satisfacerii nevoilor 
materiale de orice natură, de mână de lucru şi de 
cartiruire necesare forţelor armate, forţelor de 
protecţie, autorităţilor publice, sinistraţilor, 
refugiaţilor, populaţiei atinse de consecinţele 
războiului şi prizonierilor de război, funcţionării şi 
exploatării căilor de comunicaţie, agenţilor 
economici şi instituţiilor publice. 

Comisia propune restructurarea articolu-lui astfel: 
Art. 4. Rechiziţiile de bunuri şi prestările de 
servicii se fac în scopul: 

a) rezolvării problemelor materiale de orice 
natură, asigurării de mână de lucru şi de cartiruire 
sau cazare necesare forţelor destinate apărării, 
autorităţilor publice, sinistraţilor, refugiaţilor, 
populaţiei afectate de consecinţele războiului şi 
prizonierilor de război; 

b) funcţionării agenţilor economici şi 
instituţiilor publice; 

c) funcţionării şi exploatării sistemelor de 
telecomunicaţii şi căilor de comunicaţii. 

Pentru claritatea textului. 
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6. Art. 5. Rechiziţionarea de bunuri şi chemarea 

persoanelor fizice pentru prestări de servicii, în 
caz de concentrări, aplicaţii sau alte împrejurări 
impuse de interesele apărării ţării sau siguranţei 
statului, se pot efectua numai cu aprobarea 
Consilului Suprem de Apărare a ºării. 

În scopul prevenirii, localizării şi înlăturării 
urmărilor unor calamităţi sau catastrofe, guvernul 
şi prefecturile pot dispune rechiziţionarea de 
bunuri şi chemarea la prestări de servicii a 
persoanelor fizice. 

Comisia propune restructurarea şi reformularea 
articolului astfel: 
Art. 5. Rechiziţionarea de bunuri şi chemarea 
persoanelor fizice pentru prestări de servicii se 
dispune astfel: 

a) la declararea mobilizării generale sau 
parţiale sau a stării de război, prin decretul de 
declarare; 

b) la instituirea stării de asediu sau de 
urgenţă, prin decretul de instituire; 

c) în caz de concentrări, exerciţii şi 
antrenamente de mobilizare, prin hotărârea 
Consilului Suprem de Apărare a ºării; 

d) în cazul prevenirii, localizării şi 
înlăturării unor dezastre, prin hotărâre a 
Guvernului sau ordine ale prefecţilor. 

ºinând cont de importanţa şi implicaţiile 
măsurilor de rechizi-ţionare este necesară 
nominalizarea documentelor prin care se 
declanşează efectele legii privind rechiziţiile şi 
prestările de servicii. 

    
7. Art. 6. Se pot rechiziţiona , potrivit prezentei legi, 

mijloace de transport auto, navale, aeriene şi cu 
tracţiune animală, instalaţii portuare şi dane, 
instalaţii de tehnică de aerodrom, de 
telecomunicaţii, tehnică de calcul, tehnică de 
construcţii, mijloace şi materiale topografice, piese 
de schimb, mijloace de reparaţii, carburanţi-
lubrifianţi şi utilaje pentru transportul acestora, 
clădiri, terenuri, alimente, animale, furaje, tehnică 
şi aparatură sanitar-veterinară, precum şi alte 
bunuri de orice natură şi sub orice 

Comisia propune în cadrul acestui articol 5 
alineate, structurate şi reformulate astfel: 
Art. 6. - (1) Se pot rechiziţiona: 

a) mijloace de transport cu tracţiune 
animală, auto, feroviare, aeriene şi navale; 

b) instalaţii portuare şi dane; 
c) sisteme, instalaţii şi tehnică de aerodrom, 

de comunicaţii şi telecomu-nicaţii; 
d) surse de alimentare energetice; 
e) tehnică de calcul; 

Pentru o mai precisă identificare a bunurilor 
ce se pot rechiziţiona, precum şi pentru a 
scoate în evidenţă condiţiile şi procedura 
efectuării acestor măsuri excepţionale de 
rechiziţionare. 
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 formă necesare realizării scopurilor prevăzute la 

art.4. 
Nimeni nu poate fi obligat a da un bun dacă 

în momentul cererii nu-l posedă. 

f) tehnică si materiale topografice, 
tipografice, audiovizuale, de construcţii şi căi 
ferate; 

g) carburanţi-lubrifianţi, utilaje şi materiale 
pentru transportul şi depozitarea acestora; 

h) clădiri; 
i) terenuri; 
j) piese de schimb şi materiale pentru 

întreţinere şi reparatii; 
k) utilaje si materiale pentru dotarea 

atelierelor de reparaţii; 
l) articole de echipament, de protecţie, de 

regie, de gospodărie şi igienă personală; 
m) alimente şi materiale pentru preparat, 

servit, distribuit si transportat hrana; 
n) animale; 
o) furaje; 
p) tehnică, aparatură şi materiale sanitar-

veterinare. 
(2) Bunurile sunt rechiziţionate de la 

proprietarii sau deţinătorii lor legali. 
(3) Bunurile rechiziţionabile vor avea starea 

tehnică şi de calitate necesară folosirii lor în 
scopul pentru care se rechiziţionează. 

(4) Odată cu bunurile rechiziţionate se 
predau şi echipamentele aferente, fără de care nu 
pot fi utilizate. 
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  (5) Nimeni nu poate fi obligat a da un bun 

dacă în momentul cererii nu-l are în posesie legală 
sau folosinţă. 

 

    
8. Art. 7. Rechiziţionarea bunurilor şi chemarea 

persoanelor fizice pentru prestări de servicii, în 
situaţiile prevăzute la art. 3, se fac prin centrele 
militare judeţene, municipale şi de sector. 

Rechiziţionarea navelor, mijloacelor 
plutitoare şi portuare se face prin Statul Major al 
Marinei Militare, iar aeronavelor, instalaţiilor şi 
tehnicii de aerodrom, prin Statul Major al Aviaţiei 
şi Apărării Antiaerine. 

În mod excepţional, în timp de război, orice 
comandant de subunitate ori unitate militară 
similară sau superioară batalionului, care în cadrul 
luptei acţionează independent, este autorizat, pe 
răspundere proprie, să hotărască rechiziţionarea de 
bunuri ori chemarea persoanelor fizice la prestare 
de servicii, însă numai prin autorităţile 
administraţiei publice locale. 

Comisia propune ca alin. 2 să fie separat în două 
alineate şi ca urmare art. 7 va avea 4 alineate 
astfel: 
Art. 7. - (1) Rechiziţionarea bunurilor şi chemarea 
persoanelor fizice pentru prestări de servicii, în 
situaţiile prevăzute în prezenta lege, se fac de 
centrele militare judeţene şi al municipiului 
Bucureşti. 

(2) Rechiziţionarea navelor, mijloacelor 
plutitoare şi portuare se face de Statul Major al 
Marinei Militare. 

(3) Rechiziţionarea aeronavelor, instalaţiilor 
şi tehnicii de aerodrom, se face de Statul Major al 
Aviaţiei şi Apărării Antiaerine. 

(4) În mod excepţional, în timp de război, 
orice comandant de subunitate sau unitate militară 
similară sau superioară batalionului, care, în luptă, 
acţionează independent, este autorizat, să 
hotărască, rechiziţionarea de bunuri ori chemarea 
persoanelor fizice la prestări de servicii, numai 
prin autorităţile administraţiei publice locale şi cu 
asumarea răspunderii proprii. 

Pentru claritatea textului. 
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9. Art. 8. Autorităţile administraţiei publice sunt 

obligate să asigure efectuarea rechiziţiilor de 
bunuri şi chemarea persoanelor fizice pentru 
prestări de servicii, în raza lor de activitate. În 
acest scop, împreună cu organele împuternicite să 
efectueze rechiziţii, iau măsuri pentru: 

- verificarea ţinerii evidenţei de către agenţii 
economici şi instituţiile publice deţinătoare ale 
bunurilor rechiziţionabile; 

- verificarea la agenţii economici, instituţiile 
publice si persoanele fizice a stării tehnice a 
mijloacelor de transport auto, navale, şi aeriene şi 
tehnicii de construcţii, portuare şi de aerodrom 
rechiziţionabile;  

- verificarea la agenţii economici şi 
instituţiile publice a existenţei materialelor, 
alimentelor, carburanţilor, lubrifianţilor, precum şi 
a altor bunuri stabilite prin planul de mobilizare; 

- analizarea forţei de muncă ce poate fi 
folosită la prestări de servicii, de la agenţii 
economici, instituţiile publice, precum şi din 
fiecare localitate, pentru persoanele neîncadrate în 
muncă. 

Comisia propune ca acest articol restructurat, 
(folosirea literelor mici ale alfabetului în loc de 
liniuţe) să fie trecut la capitolul II primul articol. 

Acest articol reflectă evidenţa bunurilor ce se 
rechiziţionează şi este corelat cu titlul 
capitolului II. 
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10. Art. 9. Stabilirea imobilelor necesare pentru 

satisfacerea nevoilor de cartiruire se face de către 
autorităţile administraţiei publice locale, împreună 
cu reprezentanţii unităţilor militare beneficiare. 

Proprietarii sau deţinătorii, cu orice titlu, ai 
imobilelor, sunt obligaţi să le pună la dispoziţia 
beneficiarilor de cartiruire, la solicitarea acestora, 
şi să asigure iluminatul şi încălzitul, dacă dispun 
de mijloacele necesare. 

Imobilele nu pot fi rechiziţionate decât în 
folosinţă. 

Comisia propune eliminarea alineatului 3. 
Art. 9. - (1) Stabilirea imobilelor necesare pentru 
cartiruire sau cazare se face, în comun de către 
autorităţile administraţiei publice locale  şi 
reprezen-tanţii beneficiarilor. 

(2) Proprietarii sau deţinătorii cu orice titlu 
ai imobilelor sunt obligaţi să le pună la dispoziţia 
beneficiarilor cu utilităţile existente la data 
rechiziţionării. 

Conţinutul alineatului 3 se regăseşte în 
definiţia rechiziţiei propusă în art. 2. 

    
11.  Comisia propune un nou articol, art. 9’ (conţinutul 

art. 2 alin. 2 din proiect) cu două alineate astfel: 
Art. 9’ - (1) Pot fi chemate pentru prestări de 
servicii persoanele apte de muncă, în vârstă de 16 
- 60 de ani bărbaţii şi 16 - 55 de ani femeile. 

(2)  Unii specialişti ca medici, ingineri, 
subingineri, tehnicieni, economişti, farmacişti, 
asitenţi medicali, etc. precum şi alţi specialişti, pot 
fi chemaţi să presteze servicii în specialităţile lor 
şi peste limita maximă de vârstă prevăzută la alin. 
1, dar nu mai mult de 65 de ani bărbaţii şi 60 de 
ani femeile. Peste aceste limite, persoanele pot fi 
chemate, numai la cererea lor. 

Prin propunerea de restructurare a primelor 3 
articole, conţinutul art. 2, alin. 2 din proiect 
este necesar să se regăsească în finalul 
capitolului II. 
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12. CAPITOLUL II 

PROCEDURA ºINERII EVIDENºEI 
RECHIZIºIONÅRII BUNURILOR ªI CHEMÅRII 
PERSOANELOR FIZICE PENTRU PRESTÅRI 
DE SERVICII. 

Comisia propune două capitole din conţinutul 
capitolului II astfel: 
Capitolul II: art. 10-13 
Capitolul II’: art. 14-23 

CAPITOLUL II 
Evidenţa bunurilor rechiziţionabile şi 

persoanelor fizice chemate pentru prestări de 
servicii. 

Concordanţă între titlurile capitolelor şi 
conţinuturile lor. 

    
13.  Ca urmare a propunerii de la pct. 9 din raport, 

acest articol va fi art. 8 din proiect, restructurat în 
două alineate astfel: 
Art. 9’’ - (1) Autorităţile administraţiei publice 
sunt obligate să asigure, în raza lor de activitate, 
efectuarea rechiziţiilor de bunuri şi chemarea 
persoanelor pentru prestări de servicii.  

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la 
alin. (1), autorităţile publice împreună cu celelalte 
autorităţi împuternicite iau măsuri pentru: 

a) verificarea ţinerii evidenţei de către 
agenţii economici, instituţiile publice şi alte 
persoane juridice deţinătoare ale bunurilor 
rechiziţionabile; 

b) verificarea stării tehnice a mijloacelor de 
transport auto, navale, şi aeriene, şi a tehnicii de 
construcţii, portuare şi de aerodrom 
rechiziţionabile;  

c) verificarea existenţei materialelor, 
alimentelor, carburanţilor, lubrifianţilor, precum şi 
altor bunuri rechiziţionabile, stabilite prin planul 
de mobilizare; 

Conţinutul articolului se referă la evidenţa 
bunurilor rechiziţionabile şi este necesar să fie 
în concordanţă cu titlul capitolului. 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă o mai precisă identificare prin 
folosirea literelor mici ale alfabetului. 
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  d) analizarea forţei de muncă ce poate fi 

chemată pentru prestări de servicii, de la agenţii 
economici, instituţiile publice, precum şi din 
fiecare localitate pentru persoanele neîncadrate în 
muncă. 

 

    
14. Art. 10. Agenţii economici, instituţiile publice şi 

celelalte persoane juridice deţinătoare ţin evidenţa 
bunurilor supuse rechiziţiei conform normelor 
generale stabilite în economia naţională privind 
evidenţa bunurilor din patrimoniul lor. Ele sunt 
obligate să comunice, la cererea centrelor militare 
judeţene, municipale şi de sector, date în legătură 
cu numărul şi starea bunurilor supuse rechiziţiei. 

Evidenţa bunurilor supuse rechiziţiei 
aparţinând persoanelor fizice se ţine, în condiţiile 
menţionate în alineatul precedent, de către 
serviciile publice locale sau inspectoratele de 
poliţie după caz. 

Comisia propune un alineat nou, alin. 2, din 
finalul alin. 1, art. 10 va avea trei alineate, astfel: 
Art. 10. - (1) Agenţii economici, instituţiile 
publice şi celelalte persoane juridice ţin evidenţa 
bunurilor rechiziţionabile pe care le au în 
proprietate sau deţinere, conform normelor 
prevăzute de lege, privind evidenţa bunurilor din 
patrimoniul lor. 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt 
obligate să comunice, centrelor militare pe raza 
cărora funcţionează, la cererea acestora, date în 
legătură cu numărul şi starea bunurilor supuse 
rechiziţiei. 

(3) Evidenţa bunurilor supuse rechiziţiei, 
aflate în proprietatea persoanelor fizice, se ţine de 
autorităţile publice locale sau de inspectoratele de 
poliţie, după caz. 

Îmbunătăţire redacţională. 
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15. Art. 11. Unităţile de poliţie vor comunica, la 

cerere, centrelor militare judeţene, municipale şi 
de sector, deţinătorii de mijloace de transport 
înscrise în circulaţie pe teritoriul lor de 
responsabilitate.  
Art. 12. Situaţia aeronavelor, navelor, instalaţiilor 
şi tehnicii de aerodrom si portuare se comunică, de 
catre persoanele juridice deţinătoare, statului 
major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene sau 
statului major al Marinei Militare, după caz. 

Situaţia mijloacelor aparţinând persoanelor 
fizice este comunicată anual de către autorităţile 
unde acestea sunt înregistrate. 

Comisia propune din conţinutul art. 11 şi art. 12 
din proiect, un sigur articol cu trei alineate, 
structurat astfel: 
Art. 11. - (1) Unităţile de poliţie şi autorităţile 
publice care pe raza lor teritorială au în evidenţă 
mijloace de transport sunt obligate să comunice, la 
cerere, centrelor militare, datele privind numărul, 
starea şi caracteristicile acestora. 

(2) Persoanele juridice proprietare sau 
deţinătoare legale de nave, aeronave, instalaţii şi 
tehnici portuare sau de aerodrom sunt obligate să 
comunice datele privind numărul, starea şi 
caracteristicile lor Statului Major al Marinei 
Militare sau Statului Major al Aviaţiei şi Apărării 
Antiaeriene, după caz. 

(3) Schimbările survenite în evidenţa 
bunurilor prevăzute a fi rechiziţionate la 
mobilizare, privind înstrăinarea sau starea 
acestora, se comunică de către proprietari sau 
deţinători autorităţilor militare prevă-zute la alin. 
(1) şi (2), în termen de maxim 45 de zile de la 
producerea lor. 

Art. 11 şi 12 din proiect reglementează aceeaşi 
problematică, ”comunicarea situaţiei 
mijloacelor de transport, auto, navale şi 
aeriene” şi pentru claritatea textului se propun 
alineate distincte ale aceluiaşi articol. 

    
16. Art. 13. Guvernul poate dispune efectuarea 

recensământului pentru anumite categorii de 
bunuri supuse rechiziţiei, stabilind, totodată, 
datele şi organele cărora li se comunică rezultatul. 

La efectuarea recensământului, 

Comisia propune un nou alineat, ultim, astfel art. 
13 va avea trei alineate: 
Art. 13. - (1) Guvernul poate dispune, periodic, 
inventarierea anumitor cate-gorii de bunuri supuse 
rechiziţiei, stabilind, totodată, perioada, datele şi 

Este necesar ca şi autorităţile administraţiei 
publice să participe la operaţiunea de 
inventariere, deoarece conform art. 9’’ propus, 
ele au obligaţia să asigure efectuarea 
rechiziţiilor de bunuri. 
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 deţinătorii bunurilor sunt obligaţi să le declare 

atunci când sunt înştiinţaţi şi, la cerere, să le 
prezinte comisiilor de recensămănt. 

autorităţile publice cărora li se comunică 
rezultatul. 

(2) Proprietarii şi deţinătorii bunurilor 
supuse rechiziţiei sunt obligaţi să le declare şi, la 
cerere, să le prezinte comisiilor de inventariere. 

(3) Autorităţile administraţiei publice sunt 
obligate să participe la operaţiunile de 
inventariere. 

 

    
17.  Comisia propune un nou articol din conţinutul art. 

20 din proiect. 
Art. 13’ Beneficiarii rechiziţiilor sunt obligaţi să 
ţină evidenţa acestor bunuri în unităţi fizice şi 
valorice. 

Corelare cu titlul capitolului care se referă la 
evidenţa bunurilor rechiziţionate. 

    
18.  Comisia propune un nou capitol, CAPITOL II’ 

(art. 14 - 23), cu următorul titlu: 
CAPITOLUL II’ 

Efectuarea rechiziţiei şi prestării de servicii 

Corelare cu conţinutul articolelor următoare 
din proiect. 
O formulare mai clară şi mai corespunzătoare 
a materiei reglementată în acest capitol. 

    
19. Art. 14. Bunurile se rechiziţionează în baza unui 

ordin de predare emis de organele militare 
prevăzute la art. 7. 

Ordinul de predare a bunurilor ce se 
rechiziţionează cuprinde denumirea organului 
militar emitent şi a unităţii beneficiare, temeiul 
legal al rechiziţiei, date de identificare a bunurilor 
şi proprietarului ori deţinătorului acestora, precum 
şi menţiuni despre felul 

Comisia propune un ultim alineat al articolului 14, 
cu continutul art. 15 din proiect. 
Art. 14. - (1) Bunurile se rechiziţionează numai în 
baza ordinului de predare emis de autorităţile 
militare prevăzute la art. 7 din prezenta lege. 
 (2) Ordinul de predare a bunurilor ce se 
rechiziţionează va cuprinde obligatoriu denumirea 
autorităţii militare emitente 

Art. 15 din proiect se referă la ordinul de 
predare a cărei reglementare este în conţinutul 
art. 14 din proiect. 
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 rechiziţiei, locul şi termenul predării bunurilor. 

Art. 15. Ordinul de predare se înmânează de către 
delagatul autorităţii administraţiei publice, 
centrului militar judeţean, municipal, de sector, al 
poliţiei locale sau al unităţii beneficiare. 

şi a unităţii beneficiare, temeiul legal al rechiziţiei, 
datele de identificare a bunurilor, a proprietarului 
sau deţinătorului acestora, precum şi menţiunile 
despre locul şi termenul predării bunurilor. 

(3) Ordinul de predare se înmânează 
proprietarului sau deţinătorului de către delegaţii 
centrelor militare judeţene, al municipiului 
Bucureşti, ori prin delegatul administraţiei publice 
locale, poliţiei sau unităţii beneficiare, după caz. 

 

    
20. Art. 16. Bunurile prevăzute în ordinele de predare 

se pun la dispoziţia beneficiarilor de către agenţii 
economici şi instituţiile publice deţinătoare, 
împreună cu personalul care deserveşte, chiar şi în 
situaţia că acesta este în grevă. 

Comisia propune ca acest articol să fie reformulat 
la art. 19 din proiect. 

Pentru claritatea textului articolul este trecut la 
modul de rechiziţionare şi nu la evidenţă. 

    
21. Art. 17. Bunurile rechiziţionate se predau cu 

proces-verbal întocmit în 3 exemplare pe 
formulare tipizate. În acestea se vor înscrie datele 
cuprinse în ordinul de predare, precum şi starea şi 
valoarea bunurilor la data rechiziţiei. 

În cazul în care pentru bunurile 
rechiziţionate în situaţia prevăzută la art. 7 alin. 3 
nu este posibil a se întocmi proces-verbal, 
comandantul unităţii sau subunităţii beneficiare 
eliberează o dovadă, specificând data şi locul 
efectuării rechiziţiei, bunurile 

Comisia propune eliminarea alineatelor 2 şi 3 şi 
reformularea alineatului 1 astfel: 
Art. 17 La predarea bunurilor rechiziţionate se 
încheie un proces-verbal în care sunt înscrise, pe 
lângă datele de identificare menţionate în ordinul 
de predare, starea şi valoarea bunurilor la data 
rechiziţiei. 

Alineatele  2 şi 3 eliminate se propune să fie 
cuprinse în hotărârea de Guvern. 
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 rechiziţionate, precum şi datele de identificare a 

acestora şi a proprietarului sau deţinătorului. 
Dovada se va prezenta de către deţinător, 

prin autorităţile administraţiei publice locale, în 
termen de 30 de zile, la centrul militar judeţean, 
municipal sau de sector pe raza căruia domiciliază, 
care va emite proces-verbal de rechiziţii. 

  

    
22. Art. 18. Cei care deţin cantităţi mai mari de 

bunuri din categoria celor rechiziţionabile vor 
preda, în cadrul obligaţiilor ce li se fixează, pe cele 
aflate în starea cea mai bună. 

În cazul dobândirii sau înstrăinării, 
indiferent de titlu, proprietarii de mijloace de 
transport auto, tehnică de construcţii, precum şi 
alte bunuri prevăzute a se rechiziţiona la 
mobilizare, se vor prezenta la centrele militare 
judeţene, municipale sau de sector pe raza cărora 
îşi au domiciliul ori sediul, pentru luarea sau 
scoaterea din evidenţă a mijloacelor respective. 

Schimbările survenite în situaţia aeronavelor 
şi mijloacelor plutitoare, prevăzute a se 
rechiziţiona la mobilizare, se comunică de către 
comandanţii aeroporturilor şi căpităniile 
porturilor, în termen de 30 zile de la data 
producerii lor, statului major al Aviaţiei şi 
Apărării Antiaeriene şi, respectiv, statului major al 
Marinei Militare. 

Comisia propune eliminarea acestui articol şi 
reformularea lui în art. 6 alin. 3 şi art. 11 alin. 3. 

Prin amendamentele anterioare conţinutul 
acestui articol se regăseşte reformulat în art. 6 
alin. (3) şi art. 11 alin. (3), propuse, conţinutul 
lui este în concordanţă cu titlurile capitolului I 
(alin. 1) şi II (alin. 2 şi 3). 
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23. Art. 19. Aeronavele, navele şi instalaţiile de 
aeroport vor fi preluate, împreună cu echipajele şi 
personalul care le deservesc, iar mijloacele de 
transport auto şi tehnica de construcţii, cu şoferii, 
respectiv, mecanicii conductori. 

Comisia propune 4 alineate în cadrul acestui 
articol (alin. 2 va fi art. 16 din proiect, reformulat, 
şi alin. 3 şi 4 noi), cu următorul conţinut: 
Art. 19. - (1) Aeronavele, navele şi instalaţiile de 
aeroport şi portuare vor fi preluate, împreună cu 
echipajele şi personalul care le deservesc, iar 
mijloacele de transport auto şi tehnica de 
construcţii, cu şoferii şi respectiv, mecanicii 
conductori. 

(2) Alte bunuri, decât cele prevăzute la alin. 
(1), care nu pot fi folosite decât numai cu personal 
calificat, vor fi preluate, de asemenea, împreună 
cu persoanalul care le deserveşte. 

(3) Aeronavele şi navele rechiziţio-nate, 
aflate in afara teritoriului naţional, sunt obligate să 
revină din cursă în cel mai scurt timp posibil. 
(4)  Persoanele aflate în situaţiile prevăzute la alin. 
(1) şi (2), sunt considerate mobilizate sau chemate 
pentru prestări de servicii, în condiţiile prezentei 
legi. 

Precizările sunt necesare pentru o mai bună 
sistematizare a materiei reglementate. 

    
24. Art. 20. Beneficiarii rechiziţiilor sunt obligaţi să 

ţină evidenţa acestor bunuri în unităţi fizice şi 
valorice. 

Comisia propune eliminarea textului. Textul a fost preluat la art. 13’ propus. 

    
25. Art. 21. Pe perioada rechiziţiei, proprietarii sunt 

scutiţi de impozite şi plata taxelor pentru bunurile 
rechiziţionate. 

Comisia propune eliminarea textului. Se propune ca prevederea respectivă să fie 
preluată la art. 23 din proiect, în capitolul III 
fiind în concordanţă cu titlul capitolului. 
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26. Art. 22. Prezentarea persoanelor fizice pentru 
prestări de servicii se face la locul şi data indicate 
de centrele militare judeţene, municipale sau de 
sector, prin înştiinţări scrise sau alte mijloace de 
comunicare. Înştiinţarea nominală se face pentru 
salariaţi prin agenţii economici sau instituţiile 
publice din care fac parte, iar pentru celelalte 
persoane, de către autorităţile administraţiei 
publice locale, prin  unităţile de poliţie din 
localităţile respective. 

Înştiinţările scrise referitoare la chemarea 
persoanelor fizice pentru prestări de servicii, emise 
de organele militare, se fac sub formă de ordin de 
chemare individual sau colectiv, care cuprinde 
denumirea organului militar emitent şi a unităţii 
beneficiare, temeiul legal al chemării, numele, 
prenumele şi domiciliul persoanelor chemate, 
termenul şi locul unde trebuie să se prezinte. 

Persoanele chemate pentru prestări de 
servicii sunt folosite, pe cât posibil, în raport cu 
pregătirea profesională, aptitudinile şi în 
localităţile în care au domiciliul sau reşedinţa. 

Comisia propune restructurarea alineatelor 1 şi 2 
în 4 alineate iar alineatul 3 ca articol de sine 
stătător, astfel: 
Art. 22. - (1) Înştiinţarea persoanelor fizice despre 
prestările de servicii la care sunt chemate se face 
prin ordin de chemare individual sau colectiv. 

(2) Ordinul de chemare va cuprinde 
obligatoriu denumirea autorităţii militare emitente 
şi a unităţii beneficiare, temeiul legal al chemării, 
numele, prenumele şi domiciliul persoanei 
chemate, termenul şi locul unde trebuie să se 
prezinte. 

(3) Ordinul de chemare al salariaţilor va fi 
expediat la locul de muncă al acestora şi se va 
preda celui în cauză prin grija conducătorului său 
nemijlocit. 

(4) Pentru celelalte persoane fizice ordinul 
de chemare va fi transmis de către autorităţile 
administraţiei publice locale, prin unităţile de 
poliţie în raza căruia persoana în cauză 
domiciliază sau îşi are reşedinţa. 

Pentru asigurarea înţelegerii şi aplicării 
întocmai a prevederilor legii, prin o mai bună 
sistematizare a problematicii ordinului de 
chemare precum şi a modului în care sunt 
chemate persoanele pentru prestări de servicii. 
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27.  Comisia propune un nou articol cu conţinutul alin. 
3 al art. 22 din proiect. 
Art. 22’  De regulă persoanele chemate pentru 
prestări de servicii vor lucra, pe cât posibil, în 
localităţile în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi 
în domeniul pentru care sunt pregătite profesional 
ori au aptitudini deosebite. 

Idem punctul 26 din Raport. 

    
28. Art. 23. În timp de mobilizare sau război 

persoanele chemate pentru prestări de servicii sunt 
supuse controlului, disciplinei şi jurisdicţiei 
militare pentru orice abateri derivând direct din 
neîndeplinirea sarcinilor ce le sunt încredinţate. 

Persoanele respective sunt considerate 
militari mobilizaţi în timp de război, cu gradele 
din evidenţa militară, numai în ce priveşte situaţia 
reglementată în alineatul precedent. Persoanele 
care nu au fost luate în evidenţa militară sunt 
considerate că au gradul de soldat. 

Comisia propune restructurarea articolului în trei 
alineate, astfel: 
Art. 23. - (1) În timpul mobilizării sau pe timp de 
război, persoanele chemate pentru prestări de 
servicii sunt supuse regulamentelor, disciplinei şi 
jurisdicţiei militare. 

(2) Pentru situaţia menţionată la alin. (1) 
persoanele în cauză sunt considerate militari 
mobilizaţi în timp de război, cu gradele din 
evidenţa militară. 

(3) Persoanele care nu au fost luate în 
evidenţa militară sunt considerate militari cu 
gradul de soldat. 

Îmbunătăţire redacţională. 

    
29. CAPITOLUL III 

STABILIREA PREºURILOR ªI TARIFELOR, 
RESTITUIREA BUNURILOR 

RECHIZºIONATE, PLATA DESPÅGUBIRILOR 
ªI A PRESTAºIILOR EFECTUATE, 

LICHIDAREA PROCESELOR VERBALE, 
RECLAMAºII ªI MODUL DE SOLUºIONARE A 

ACESTORA 

CAPITOLUL III 
Preţuri şi tarife.  

Restituiri. Despăgubiri. Contestaţii. 

Pentru claritatea textului. 
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30. Art. 24. Rechiziţiile de bunuri dau dreptul 
proprietarului la despăgubiri, stabilite aşa cum se 
arată în prezenta lege. 

Nu se acordă despăgubiri pentru uzura 
provenită din întrebuinţarea normală a bunului 
rechiziţionat temporar. 

Deţinătorii mijloacelor de transport 
mobilizaţi pentru participarea la aplicaţii au 
dreptul la plata serviciilor prestate cu mijloacele 
respective. 

Stricăciunile cauzate terenurilor cultivabile 
ce au fost rechiziţionate dau dreptul la despăgubiri 
numai în timp de pace. 

Pentru imobilele folosite la cartiruire nu se 
plăteşte chirie pe timpul stării de asediu, urgenţă, 
mobilizării parţiale ori generale sau stării de 
război, oricare ar fi durata de folosire a acestora. 

În celelalte situaţii, cartiruirea dă dreptul la 
încasarea unei chirii stabilită potrivit dispoziţiilor 
legale, numai după 30 de zile de folosinţă. 

Comisia propune restructurarea textului în 4 
articole distincte astfel: 
Art. 24. - (1) Proprietarii bunurilor rechiziţionate 
au dreptul la despăgubiri, dacă bunurile au suferit 
degradări sau devalorizări, conform prezentei legi. 

(2) De asemenea pe perioada rechiziţiei, 
proprietarii sau deţinătorii sunt scutiţi de impozite 
şi plata taxelor pentru bunurile rechiziţionate, iar 
oblgaţiile ce decurg din contractele legal încheiate 
se suspendă. 
Art. 24’ Proprietarii sau deţinătorii vehiculelor 
rechiziţionate pentru participarea la concentrări, 
exerciţii şi antrenamente de mobilizare au dreptul la plata 
serviciilor prestate cu mijloacele respective. 
Art. 24’’ Deteriorările produse terenurilor 
productive rechiziţionate dau dreptul la despăgubiri 
în caz de concentrări, exerciţii şi antrenamente de 
mobilizare. 
Art. 24’’’ - (1) Pentru imobilele folosite la 
cartiruire sau cazare nu se plăteşte chirie pe timpul 
stării de asediu, stării de urgenţă, sau de război 
precum şi a mobilizării parţiale ori generale, 
oricare ar fi durata de folosire a acestora. 
(2) În celelalte situaţii prevăzute în prezenta lege, 
cartiruirea sau cazarea dă dreptul la încasarea unei 
chirii potrivit dispoziţiilor legale. Chiria se achită 
la sfârşitul lunii sau la încetarea cartiruirii  sau cazării, 
dacă a durat mai puţin de o lună. 

Pentru o mai bună sistematizare şi claritate a 
situaţiilor reglementate în aceste articole. 
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31. Art. 25. Pentru stabilirea cantităţilor, preţurilor şi 
tarifelor bunurilor rechiziţionabile, precum şi 
pentru lichidarea diverselor pretenţii derivând din 
executarea rechiziţiilor, vor funcţiona: 

A. Comisia mixtă de rechizitii pe lângă 
fiecare centru militar judeţean, municipal şi de 
sector, compusă din: 

- prefectul judeţului ori al municipiului 
Bucureşti sau primarul sectorului, ca preşedinte; 

- comandantul centrului militar judeţean, 
municipal sau de sector; 

- reprezentantul statului major al Aviaţiei şi 
Apărării Antiaeriene şi, respectiv, al Marinei 
Militare, după caz; 

- şeful biroului de rechiziţii de la centrul 
militar respectiv; 

- un reprezentant al direcţiei generale a 
finanţelor publice şi controlului financiar de stat, 
specialist în preţuri; 

- şeful serviciului sau direcţiei de mobilizare 
a economiei şi apărare civilă a prefecturii; 

- şeful compartimentului financiar al 
prefecturii, judeţului sau primăriei; 

- preşedintele camerei de comerţ şi industrie 
a judeţului, municipiului sau sectorului. 
 

Comisia propune restructurarea şi reformularea 
acestui articol în 5 articole distincte astfel: 
Art. 25. Pentru stabilirea cantităţilor, preţurilor şi 
tarifelor bunurilor rechiziţionabile, precum şi 
pentru soluţionarea diverselor litigii care derivă 
din executarea rechiziţiilor, funcţionează: 

a. Comisii mixte de rechiziţii. 
b. Comisia Centrală de Rechiziţii. 

Art. 25’. Comisia mixtă de rechiziţii din 
subordinea prefecturii judeţului şi a municipiului 
Bucureşti, după caz, este compusă din: 

a) prefectul judeţului ori al municipiului 
Bucureşti, - preşedinte; 

b) comandantul centrului militar judeţean 
sau municipal; 

c) reprezentantul Statului Major al Aviaţiei 
şi Apărării Antiaeriene sau după caz, şi al Marinei 
Militare; 

d) şeful biroului de rechiziţii de la centrul 
militar respectiv; 

e) un reprezentant al Inspectoratului 
judeţean de poliţie ori al şefului Poliţiei 
municipiului Bucureşti; 

f) şeful compartimentului juridic al 
prefecturii; 

g) un reprezentant al Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de 
Stat, specialist în preţuri; 
 

- Pentru o mai bună sistematizare a 
problematicii cuprinse în art. 25, care este 
excesiv de extins, s-a considerat ca textul să 
fie divizat în 5 articole, care pun în evidenţă 
mai clar funcţionarea celor două comisii de 
rechiziţii precum şi componenţa şi atribuţiile 
lor; 
- Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă au fost folosite literele mici ale 
alfabetului. 
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 Comisiile mixte stabilesc cantităţile de 

bunuri ce se pot rechiziţiona pe localităţi, agenţi 
economici şi instituţii publice, în vederea 
satisfacerii integrale a nevoilor prevăzute la art.4. 

Anual, comisiile mixte, luând ca bază 
preţurile pieţei, stabilesc preţuri sau limite ale 
preţurilor pentru plata despăgubirilor bunurilor 
rechiziţionabile şi tarifele prestărilor de servicii ce 
pot fi efectuate, pe care le înaintează la Comisia 
Centrală de Rechiziţii. 

Comisiile pot fi convocate ori de câte ori 
este nevoie, la cererea comandantului centrului 
militar judeţean, municipal sau de sector. 

Hotărârile comisiilor sunt aduse la 
îndeplinire de către autorităţile administraţiei 
publice locale, agenţii economici şi instituţiile 
publice, la înştiinţarea organelor împuternicite să 
efectueze rechiziţii. 

Comisia Centrală de Rechiziţii de pe lângă 
Ministerul Apărării Naţionale este compusă din: 

- trei reprezentanţi ai Ministerul Apărării 
Naţionale; 

- un reprezentant al Ministerului de Interne; 
- un reprezentant al Ministerului Finanţelor, 

specialist în preţuri; 
- un reprezentant al Oficiului Central de Stat 

pentru Probleme 

h) şeful serviciului sau direcţiei de 
mobilizare a economiei naţionale şi pregătirii 
teritoriului pentru apărare; 

i) şeful compartimentului financiar al 
prefecturii, judeţului sau municipiului Bucureşti; 

j) preşedintele Camerei de comerţ şi 
industrie a judeţului sau a municipiului Bucureşti. 
Art. 25’’. - (1) Comisiile prevăzute la art. 25 lit. a, 
pot fi convocate trimestrial sau ori de câte ori este 
nevoie, la solicitarea comandantului centrului 
militar al judeţului sau al municipiului Bucureşti. 

(2) Comisiile mixte de rechiziţii stabilesc 
cantităţile de bunuri ce pot fi rechiziţionate pe 
localităţi, agenţi economici, instituţii publice şi 
alte persoane juridice în vederea realizării 
integrale a scopurilor prevăzute la art. 4. 

(3) Anual comisiile mixte, propun limitele  
preţurilor, folosite la plata despăgubirilor pentru 
bunurile rechiziţionabile, precum şi tarifele 
prestărilor de servicii ce pot fi efectuate, pe care le 
înaintează la Comisia Centrală de Rechiziţii. 

(4) Hotărârile comisiilor sunt obligatorii 
pentru toate persoanele fizice şi juridice prevăzute 
în prezenta lege şi sunt aduse la îndeplinire de 
către autorităţile administraţiei publice locale, 
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 Speciale; 

- câte un reprezentant din partea 
ministerelor, departamentelor economice şi al 
Băncii Naţionale a României. 

Această comisie are atribuţii de: 
- organ consultativ în probleme de rechiziţii; 
- organ de pregătire şi executare a 

rechiziţiilor, care stabileşte preţurile şi tarifele 
anuale ale bunurilor rechiziţionabile şi prestărilor 
de servicii, unitare pe întreaga ţară, pe baza 
propunerilor comisiilor mixte de rechiziţii; 

- organ pentru analiza şi rezolvarea 
contestaţiilor înaintate împotriva hotărârilor 
pronunţate de către comisiile mixte de rechiziţii. 

Preţurile şi tarifele stabilite de Comisia 
Centrală de Rechiziţii se vor publica în Monitorul 
Oficial. Acestea rămân în vigoare până la data 
publicării noilor preţuri şi tarife. 

Executarea hotărârilor Comisiei Centrale de 
Rechiziţii se face prin Ministerul Apărării 
Naţionale. 

Comisia Centrală de Rechiziţii se convoacă 
de ministrul apărării naţionale ori de câte ori este 
nevoie. 

agenţii economici, instituţiile publice şi alte 
persoane juridice, la înştiinţarea 
autorităţilor împuternicite să efectueze rechiziţii. 
Art. 25’’’. Comisia Centrală de Rechiziţii, din 
subordinea Guvernului este compusă din: 

a) secretarul de stat şi şef al Oficiului 
Central de Stat pentru Probleme Speciale - 
preşedinte; 

b) patru reprezentanţi ai Ministerul Apărării 
Naţionale; 

c) doi reprezentanţi al Ministerului de 
Interne; 

d) un reprezentant al Ministerului Justiţiei; 
e) un reprezentant al Ministerului Finanţelor, 

specialist în preţuri; 
f) câte un reprezentant din partea 

ministerelor, departamentelor economice şi al 
Băncii Naţionale a României. 

Art. 25’’’’ - (1) Comisia Centrală de 
Rechiziţii se convoacă anual sau ori de câte ori 
este nevoie de către preşedintele acesteia. 

(2) Comisia Centrală de Rechiziţii, pe baza 
propunerilor de preţuri ale comisiilor mixte de 
rechiziţii,  stabileşte preţurile bunurilor 
rechiziţionabile şi tarifele prestărilor de servicii, 
unitare pe întreaga ţară. 
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   (3) Preţurile şi tarifele stabilite de Comisia 

Centrală de Rechiziţii se publică în Monitorul 
Oficial. 

(4) Comisia Centrală de Rechiziţii 
analizează şi rezolvă contestaţiile împotriva 
comisiilor mixte de rechiziţii. 

(5) Hotărârile Comisiei Centrale de 
Rechiziţii se pun în executare de Oficiul Central 
de Stat pentru Probleme Speciale prin comisiile 
mixte de rechiziţii. 

 

    
32. Art. 26. Stabilirea despăgubirilor pentru bunurile 

rechiziţionate se face astfel: 
a) pentru cele rechiziţionate pe termen 

limitat, care din motive justificate nu mai pot fi 
restituite celor în drept şi nu există posibilitatea 
despăgubirii în natură, prin acordarea în schimb a 
altor bunuri similare, precum şi pentru cele 
rechiziţionate definitiv, la preţurile în vigoare 
publicate în Monitorul Oficial, ţinându-se seama 
de calitatea sau starea de uzură a bunurilor la data 
rechiziţionării; 

b) pentru clădiri şi terenuri fără culturi sau 
plantaţii la echivalentul chiriei stabilite potrivit 
legii publicate în Monitorul Oficial; pentru 
terenurile neproductive nu se acordă despăgubiri; 

 

Comisia propune următoarea restructu-rare a 
articolului: lit. a, b, c să conţină fiecare două 
prevederi distincte, alin. 2 să devină litera g şi un 
nou alin. 2. 
Art. 26. - (1) Despăgubirile pentru bunurile 
rechiziţionate se acordă astfel: 

a) pentru bunurile neconsumtibile, care din 
motive obiective nu mai pot fi restituite celor în 
drept, fie prin acordarea unui bun similar, fie prin 
plata contravalorii bunului, calculată in funcţie de 
starea tehnică şi gradul de uzură la momentul 
rechiziţionării; 

b) bunurile consumtibile vor fi achitate la 
preţurile în vigoare în funcţie de calitatea lor la 
momentul preluării; 
 

Această restructurare a articolului permite o 
mai bună stabilire şi acordare a despăgubirilor 
pentru bunurile rechiziţionate. 
Alin. 2 nou introdus, este necesar deoarece nu 
erau prevăzute despăgubiri pentru concentrări, 
exerciţii şi antrenamente de mobilizare. 
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 c) pentru culturile şi plantaţiile existente pe 

terenurile rechiziţionate, la echivalentul producţiei 
nerealizate de proprietar, calculată la preţurile 
publicate în Monitorul Oficial, din care se scad 
cheltuielile ce ar fi fost necesare pentru obţinerea 
recoltei, iar în cazul distrugerii plantaţiilor, la 
echivalentul cheltuielilor necesare refacerii 
acestora. 

În cazul bunurilor rechiziţionate pentru care 
nu există preţuri stabilite, evaluarea despăgubirii 
se face de către delegatul unităţii beneficiare şi al 
autorităţii publice din localitatea unde   s-a 
executat rechiziţia, prin comparaţie cu preţurile 
produselor similare, ţinându-se seama de starea de 
uzură a bunurilor la data rechiziţiei. 

c) chiria pentru clădiri şi terenuri fără culturi 
sau plantaţii, va  fi plătită la nivelul stabilit prin 
hotărâre de Guvern; 

d) pentru culturile şi plantaţiile existente pe 
terenurile rechiziţionate, se va achita echivalentul 
producţiei nerealizate de proprietar sau deţinător, 
calculat la preţurile publicate în Monitorul Oficial, 
din care se scad cheltuielile ce ar fi fost necesare 
pentru obţinerea recoltei; 

e) în cazul distrugerii plantaţiilor se va plăti 
echivalentul necesar refacerii acestora; 

f) pentru terenurile neproductive nu se 
acordă despăgubiri; 

g) când pentru unele bunuri rechiziţionate nu 
există preţuri publicate în Monitorul Oficial, 
evaluarea despăgubirilor se face de către delegatul 
unităţii beneficiare şi al administraţiei publice 
locale, prin comparaţie cu preţurile produselor 
similare, ţinându-se seama de starea de uzură a 
bunurilor la data rechiziţiei. 

(2) Pentru rechiziţiile executate pe timpul 
concentrărilor, exerciţiilor şi antrenamentelor de 
mobilizare, plata se face în numerar, la preţ de 
închiriere. 
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33. Art. 27. Plata persoanelor chemate pentru prestări 
de servicii se face în numerar, pe baza statelor 
nominale întocmite de unitatea beneficiară, la 
fiecare sfârşit de lună sau după efectuarea 
serviciului, dacă a durat mai puţin de o lună. 

În caz de îmbolnăvire sau accident de 
muncă, survenit pe timpul prestării de servicii, 
persoanele care nu au calitatea de salariaţi sau 
membri ai cooperativelor meşteşugăreşti, 
beneficia-ză de asistenţă medicală şi medicamente 
sau de pensii de invaliditate, precum şi de dreptul 
de ajutoare în cadrul asigurărilor sociale de stat, în 
aceleaşi condiţii ca şi salariaţii. 

În cazul prestării de servicii în alte localităţi 
decât cele în care domiciliază sau au reşedinţa 
persoanele chemate, cheltuielile de transport, 
cazare şi hrănire se suportă de unităţile 
beneficiare. 

Art. 27. - (1) Plata pentru prestările de servicii se 
face în numerar, pe baza statelor de plată, 
întocmite de unitatea beneficiară, la fiecare sfârşit 
de lună sau după efectuarea serviciului, dacă 
acestea au durat mai puţin de o lună. 

(2) În caz de îmbolnăvire sau accident de 
muncă, survenit pe timpul prestării de servicii, 
persoanele chemate beneficiază de asistenţă 
medicală şi medicamente sau de pensii de 
invaliditate, precum şi de ajutoare în cadrul 
asigurărilor sociale de stat, în  condiţiile 
salariaţilor din aceeaşi specialitate. În caz de 
mobilizare sau de război persoanele respective 
beneficiază de aceste drepturi în condiţiile 
prevăzute militarilor. 

(3) În cazul prestării de servicii în alte 
localităţi decât cele în care domiciliază sau îşi au 
reşedinţa persoanele chemate, cheltuielile de 
transport, cazare şi hrană se suportă de unităţile 
beneficiare. 

În caz de mobilizare sau de război, este 
necesar ca persoanele respective să 
beneficieze de drepturile militarilor. În art. 23 
alin. 2, persoanele respective în asemenea 
situaţii sunt considerate militari. 

    
34. Art. 28. Plata despăgubirilor pentru bunurile 

rechiziţionate şi pentru prestări de servicii se face 
astfel: 

a) la proclamarea stării de asediu sau de 
urgenţă, în caz de concentrări pentru completarea 
forţelor armate la declararea mobilizării ori a stării 
de 

Art. 28. Plata despăgubirilor pentru bunurile 
rechiziţionate şi pentru prestările de servicii se 
face astfel: 

a) de către centrele militare judeţene, sau al 
municipiului Bucureşti, din fondurile cu această 
destinaţie puse la dispoziţie de la bugetul de stat 
sau din 

Îmbunătăţire redacţională. 
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 război - de către centrele militare judeţene, 

municipale, de sector, din fondurile cu această 
destinaţie puse la dispoziţie de la bugetul de stat 
sau din alte fonduri constituite potrivit legii; 

b) pentru aplicaţii, de către ministerele şi 
organele centrale în folosul cărora s-au efectuat 
rechiziţiile de bunuri sau prestări de servicii, din 
fondurile aprobate anual acestora din bugetul de 
stat; 

c) în cazul prevenirii, localizării şi înlăturării 
unor calamităţi sau catastrofe de către autorităţile 
publice, din bugetele locale sau, în cazuri 
deosebite, din bugetul de stat, prin constituirea 
unui fond de intervenţie care se utilizează pe bază 
de hotărâri ale guvernului. 

alte fonduri constituite potrivit legii, în cazul stării 
de război, de mobilizare, sau stării de asediu sau 
de urgenţă; 

b) de către ministere sau autorităţile în 
folosul cărora s-au efectuat rechiziţiile de bunuri 
sau prestări de servicii, din fondurile acestora 
aprobate prin bugetul de stat, în cazul 
concentrărilor, exerciţiilor şi antrenamentelor de 
mobili-zare; 

c) de către autorităţile administraţiei publice, 
din bugetele locale sau, de la bugetul de stat, în 
cazul prevenirii, localizării şi înlăturării urmărilor 
unor dezastre. 

 

    
35. Art. 29. Lichidarea proceselor-verbale de 

rechiziţie se va face în timpul şi cu modalităţile de 
plată stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, ce 
vor fi publicate în Monitorul Oficial. 

Duplicatele de pe procesele-verbale de 
rechiziţie pierdute nu se pot elibera decât în urma 
hotărârii date de Comisia Centrală de Rechiziţii, 
pentru fiecare caz în parte şi numai după anularea 
procesului-verbal pierdut, publicat în Monitorul 
Oficial. 

 

Comisia propune restructurarea alineatelor astfel: 
Art. 29. - (1) Lichidarea proceselor-verbale de 
rechiziţie se face în timpul şi prin modalităţile de 
plată stabilite de Guvern. 
(2) Neprezentarea procesului-verbal de rechiziţie 
la lichidare, în termen de 3 ani de la publicarea 
datei începerii plăţii, publicată în Monitorul 
Oficial, are ca urmare pierderea dreptului la 
despăgubiri pentru bunurile rechiziţionate. 

Modalităţile de plată vor fi stabilite de către 
Guvern. 
Pentru claritatea textului, alin. 2 s-a trecut în 
finalul articolului. 
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 Neprezentarea procesului-verbal de 

rechiziţie la lichidare, în termen de 3 ani de la 
începerea plăţii, publicată în Monitorul Oficial, are 
ca urmare pierderea dreptului la despăgubiri 
pentru bunurile rechiziţionate. 

Reclamaţiile survenite după această dată nu 
se vor lua în considerare. 

(3) Contestaţiile sau reclamaţiile făcute după 
acest termen se consideră prescrise. 

(4) În cazul pierderii proceselor-verbale de 
rechiziţie, Comisia Centrală de Rechiziţii, poate 
hotărî eliberarea unui duplicat, numai după 
declararea anulării în Monitorul Oficial al 
României. 

 

    
36. Art. 30. La împlinirea termenelor sau încetarea 

cauzelor care au determinat rechiziţia, bunurile se 
restituie celor de la care au fost rechiziţionate cu 
proces-verbal de restituire. 

Oricine refuză primirea înapoi a bunului 
rechiziţionat pierde dreptul de proprietate şi orice 
despăgubire sau chirie. 

Comisia propune eliminarea alineatului 2.  
Art. 30. La împlinirea termenelor sau la încetarea 
cauzelor care au determinat rechiziţia, bunurile se 
restituie celor de la care au fost rechiziţionate, cu 
proces-verbal de restituire. 
 
 

Se încalcă prevederile art. 41 din Constituţia 
României.  

    
37. Art. 31. Toate reclamaţiile proprietarilor privind 

preţurile, valoarea bunurilor rechiziţionate înscrise 
în documnetele oficiale, achitarea despăgubirilor, 
precum şi cele ale persoanelor fizice privind plata 
muncii prestate, se vor adresa comisiei mixte de 
rechiziţii, prin centrul militar judeţen, municipal 
sau de sector. 

Reclamaţiile referitoare la despăgu-birile 
acordate se vor face în maximum 60 zile de la data 
când au fost stabilite; reclamaţiile făcute peste 
acest termen nu vor fi luate în considerare. 

Comisia propune restructurarea alineatelor astfel: 
Art. 31. - (1) Reclamaţiile privind preţurile 
practicate, valoarea bunurilor rechiziţionate 
înscrise în documentele oficiale şi achitarea 
despăgubirilor, se vor adresa comisiei mixte de 
rechiziţii, de pe lângă centrele militare, în cel mult 
90 de zile de la data încheierii procesului-verbal 
de restituire. 

(2) Hotărârile comisiei mixte de rechiziţii 
pot fi contestate  în cel mult 90 de zile de la 
primirea lor, la Comisia  

Pentru claritatea textului. 
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 Hotărârile comisiei mixte de rechiziţii vor 

putea fi contestate în termen de 30 de zile de la 
primirea lor, la Comisia Centrală de Rechiziţii 
care, dacă admite contestaţia, va stabili preţul ce 
se va achita. Cel care este nemulţumit de preţul 
stabilit se poate adresa judecătoriei pe raza căreia 
îşi are domiciliul sau sediul în maximum 18 luni 
de la primirea comunicării respective pentru 
persoanele juridice şi de 3 ani pentru persoanele 
fizice. Termenele de 18 luni şi, respectiv, 3 ani, 
sunt termene de decădere. 

Pentru rechiziţiile executate în timp de pace 
plata se va face în numerar la preţ de închiriere. 

Centrală de Rechiziţii, care în cazul admiterii 
contestaţiei, în hotărârea pronunţată, fixează preţul 
ce urmează a fi achitat. 

(3) Hotărârea Comisiei Centrale de 
Rechiziţii poate fi atacată în justiţie, in cel mult 30 
de zile, de la primirea acesteia. 

(4) Termenul prevăzut la alin. 3 este termen 
de decădere. 

 

    
38. Art. 32. Contestaţiile persoanelor fizice sau 

juridice împotriva deciziilor comisiilor de 
rechiziţii urmează calea dreptului comun. 

Comisia propune eliminarea textului.  Textul se regăseşte la art. 31 alin. 3, propus. 

    
39. CAPITOLUL IV 

Scutiri de rechiziţii şi de prestări de servicii. 
CAPITOLUL IV 

Scutiri de rechizitii şi de prestări de servicii. 
 

    
 Art. 33.  Nu se rechiziţionează: 

a) obiectele de uz personal şi de gospodărie 
casnică; 

b) vehicule cu tracţiune animală sau 

Comisia propune restructurarea literelor astfel: 
Art. 33.  Nu sunt supuse rechiziţionării 
următoarele categorii de bunuri:  

 

Pentru o mai bună identificare a bunurilor care 
nu se rechiziţionează 
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 mecanică aparţinând invalizilor, văduvelor de 

război, orfanilor minori, precum şi altor persoane, 
dacă aceste bunuri constituie singurul lor mijloc 
de existenţă; 

c) părţile din imobilele destinate pentru 
serviciile statului, întreprinderilor şi instituţiilor, 
strict necesare funcţio-nării lor: penitenciare şi 
şcolile speciale de muncă şi de reeducare; 

d) bunurile aparţinând caselor şi căminelor 
de copii şi handicapaţi, precum şi ale azilurilor de 
bătrâni; 

e) bunurile aparţinând bisericilor sau caselor 
de rugăciuni ale cultelor religioase recunoscute de 
stat şi mânăstirilor, necesare pentru exercitarea 
cultului şi locuinţele monahilor; 

f) bunurile înregistrate în patrimoniul 
cultural naţional sau international; 

g) cantităţile de cereale, alimente, legume şi 
fructe necesare consumului proprietarului şi 
familiei sale, seminţele necesare însămânţărilor, 
precum şi animalele de reproducţie şi animalele 
matcă; 

h) bunurile aflate în rezervele materiale 
naţionale şi în rezerva de mobilizare, constituite 
potrivit dispoziţiunilor legale; 

 

a) obiectele de uz personal şi de gospodărie 
casnică; 

b) bunurile personale strict necesare 
exercitării profesiei sau ocupaţiei, prin care 
persoana respectivă îşi asigură existenţa. 

c) vehicule cu tracţiune animală sau 
mecanică aparţinând invalizilor, văduvelor de 
război şi orfanilor minori; 

d) părţile din imobilele strict necesare 
ocupanţilor; 

e) clădirile penitenciarelor şi şcolile speciale 
de muncă şi de reeducare; 

f) bunurile caselor şi căminelor de copii, 
handicapaţi şi bătrâni; 

g) bunurile din patrimoniul cultural naţional 
sau internaţional; 

h) bunurile care aparţin bisericilor, 
mânăstirilor sau caselor de rugăciuni ale cultelor 
sau ale asociaţiilor religioase recunoscute de stat, 
necesare pentru exercitarea cultului, precum şi 
locuinţele monahilor; 

i) cantităţile de cereale, alimente, legume şi 
fructele necesare consumului proprietarului şi 
familiei sale, seminţele necesare însămânţărilor, 
precum şi animalele de reproducţie şi animalele 
matcă; 

j) bunurile aflate în rezervele materiale 
naţionale şi în rezerva de 
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 i) bunurile aparţinând misiunilor diplomatice 

şi oficiilor consulare străine; 
j) materialele sanitar-farmaceutice necesare 

tratamentului bolnavilor cronici, care fac dovada 
acestei situaţii; 

k) bunurile personale strict necesare 
exercitării profesiei, prin care persoana respectivă 
îşi asigură existenţa. 

mobilizare, constituite potrivit dispoziţiilor legale; 
k) bunurile misiunilor diplomatice şi 

oficiilor consulare străine; 
l) bunurile aparţinând persoanelor juridice şi 

fizice  străine, domiciliate sau care au reşedinţa ori 
sediul pe teritoriul României, care prin acorduri 
internaţionale sunt exceptate de la rechiziţii; 

m) materialele sanitar-farmaceutice necesare 
tratamentului bolnavilor cronici, care fac dovada 
acestei situaţii. 

 

    
40. Art. 34. Sunt scutite de prestări de servicii: 

a) persoanele lipsite total de capacitatea de 
muncă; 

b) persoanele lipsite parţial de capacitatea de 
muncă, dacă aceasta le face inapte desfăşurării 
activităţii pentru care au fost chemate; 

c) femeile gravide, începând din luna a 5-a 
de sarcină; 

d) persoanele care au în îngrijire copii, 
părinţi, fraţi sau surori, lipsiţi total sau parţial de 
capacitatea de muncă, când prezenţa lor este 
absolut necesară; 

e) mama sau persoana care are în îngrijire 
copii sub vârsta de 8 ani; 

f) personalul mobilizat la locul de muncă; 
 

Art. 34. - (1) Sunt scutite de prestări de servicii: 
a) persoanele lipsite total de capacitatea de 

muncă; 
b) persoanele lipsite parţial de capacitatea de 

muncă, dacă aceasta le face inapte desfăşurării 
activităţii pentru care au fost chemate; 

c) femeile gravide, începând din luna a 5-a 
de sarcină; 

d) persoanele care au în îngrijire copii, 
părinţi, fraţi sau surori, lipsiţi total sau parţial de 
capacitatea de muncă, când prezenţa lor este 
absolut necesară; 

e) persoanele care au în îngrijire copii sub 
vârsta de 8 ani; 

f) persoanele mobilizate la locul de muncă; 
 

Îmbunătăţire redacţională. 
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 g) personalul misiunilor diplomatice sau 

oficiilor consulare străine. 
Pentru cazurile prevăzute la literele a, b, c şi 

d, lipsa de capacitate, stadiul sarcinii şi necesitatea 
prezenţei lângă cei aflaţi în îngrijire, se stabilesc 
de organele sanitare competente. 

g) persoanele care fac parte din misiunile 
diplomatice sau oficiile consulare, acreditate în 
România, precum  şi alte persoane străine scutite 
în virtutea unor acorduri internationale, la care 
România este parte. 

(2) Situaţiile prevăzute la literele a, b, c şi d, se 
certifică de organele sanitare competente. 

 

    
41. CAPITOLUL V 

SANCºIUNI 
CAPITOLUL V 

Sancţiuni 
 

 Art. 35. Refuzul de a pune la dispoziţie bunurile 
rechiziţionate, sustragerea de la îndeplinirea 
acestor obligaţii ori nedeclararea la recensământ a 
bunurilor supuse rechiziţionării se pedepsesc 
potrivit legii penale. 

Încălcarea cu ştiinţă sau din culpă de către 
un funcţionar public a îndatoririlor sale de serviciu 
prevăzute în prezenta lege, constituie infracţiune şi 
se pedepseşte potrivit legii penale. 

Art. 35. Refuzul de a pune la dispoziţie bunurile 
rechiziţionabile, sustragerea de la îndeplinirea 
acestor obligaţii ori nedeclararea la inventariere a 
bunurilor supuse rechiziţionării se pedepsesc 
potrivit legii penale. 

Încălcarea în mod voit sau din culpă de către 
un funcţionar public a îndatoririlor sale de serviciu 
prevăzute în prezenta lege, constituie infracţiune şi 
se pedepseşte potrivit legii penale. 

Corelare cu propunerea de la art. 13 alin. 2, 
introducerea noţiunii de ”inventariere”. 

    
42. Art. 36. Constituie contravenţii la normele privind 

rechiziţiile şi prestările de servicii următoarele 
fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii 
încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni: 
a) necomunicarea, la cerere şi în termenul solicitat 
de organele militare prevăzute la art. 10, 11 şi 18, 
a datelor de evidenţă privind bunurile rechiziţionabile; 

Comisia propune eliminarea lit. c şi a ultimului 
alineat şi reformularea lit. b şi alin. ultim. 
Art. 36. - (1) Constituie contravenţii la normele 
privind rechiziţiile şi prestările de servicii, 
următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie 
infracţiuni: 

a) necomunicarea, la cererea şi la 

Corelare cu amendamentele anterioare privind 
introducerea sintagmei ” exerciţii şi 
antrenamente de mobilizare”. 
Corelare cu evoluţia monedei naţionale . 
Sancţiunile din alin. 3 vor fi rezolvate de către 
fiecare persoană juridică. 
Prevederea din alin. 1, lit. c se regăseşte în 
legea privind dezastrele. 
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 b) neprezentarea fără motive justificative sau 

refuzul persoanelor legal chemate de a presta 
servicii în timp de pace; 
c) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de 
hotărârile Guvernului sau deciziile autorităţilor 
publice locale date în scopul prevenirii, localizării 
şi înlăturării urmărilor unor calamităţi sau 
catastrofe. 

Contravenţiile prevăzute în alin. 1 lit. a, b şi 
c se sancţionează cu amendă de la 100.000 la 
1.000.000 lei. 

Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute 
la alin. 1 lit. a se aplică salariaţilor vinovaţi de 
neexecutarea obligaţiilor prevăzute de lege. 

termenul solicitat de autorităţile militare prevăzute 
la art. 10 şi 11, a datelor de evidenţă privind 
bunurile rechiziţio-nabile precum şi a schimbărilor 
survenite în evidenţa acestora; 

b) absenţa nejustificată sau refuzul 
persoanelor legal chemate de a presta servicii în 
caz de concentrări, exerciţii şi antrenamente de 
mobilizare; 

 (2) Contravenţiile prevăzute în alin. 1 se 
sancţionează cu amendă de la 500.000 la 
1.500.000 lei. Aceste sume se actualizează prin 
hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia 
monedei naţionale. 

 

 

    
43. Art. 37. Constatarea contravenţiilor prevăzute de 

art. 36 lit. a şi b şi aplicarea sancţiunilor se fac de 
ofiţeri împuterniciţi de centrele militare judetene, 
municipale ori de sector iar ale contravenţiilor 
prevăzute la lit. c de către funcţionarii serviciilor 
publice locale sau judeţene sau de ofiţerii ori 
subofiţerii de poliţie. 

Plângerea făcută împotriva procesului-verbal 
de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a 
sancţiunilor se soluţionează de judecătoria în a 
cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia 
cu citarea părţilor şi a organului constatator. 

Art. 37. - (1) Constatarea contravenţiilor 
prevăzute la art. 36 şi aplicarea sancţiunilor se fac 
de ofiţerii împuterniciţi de către comandanţii 
centrelor militare judeţene ori al municipiului 
Bucureşti, după caz; 

(2) Plângerea făcută împotriva procesului-
verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare 
a sancţiunilor se soluţionează de instanţa 
competentă cu citarea părţilor şi a agentului 
constatator. 

Corelare cu Legea nr. 69/1991 şi cu Legea 
privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor. 
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44. Art. 38. Când contravenţiile prevăzute de art. 36 
lit. a şi b sunt săvârşite în timpul stării de asediu 
ori de urgenţă, mobilizării sau starii de război, 
sancţiunea este închisoarea contraven-ţională de la 
una la 6 luni. 

Procesul-verbal de constatare a 
contravenţiilor se înaintează de urgenţă de către 
agentul constatator judecătoriei competente, care îl 
soluţionează potrivit legii. 

Art. 38. - (1) Când contravenţiile prevăzute de art. 
36 sunt săvârşite în timpul stării de asediu ori de 
urgenţă, mobilizării sau starii de război, sancţiunea 
este închisoarea contraven-ţională de la o lună la 6 
luni. 

 (2) Procesul-verbal de constatare a 
contravenţiilor se înaintează în termen de 
maximum 3 zile de către agentul constatator 
instanţei competente. 

Îmbunătăţire redacţională. 

    
45. Art. 40. Prevederile prezentei legi se aplică şi 

persoanelor fizice ori juridice străine, domiciliate 
sau care au reşedinţa ori sediul pe teritoriul 
României, în măsura în care nu s-a stabilit altfel 
prin înţelegeri internaţionale la care România este 
parte. 

Comisia propune eliminarea textului. Articolul reformulat se găseşte la Capitolul 
IV, Scutiri de rechiziţii şi prestări de servicii 
(art. 33 lit. l şi art. 34 lit. g) 

    
46. CAPITOLUL VI 

DISPOZIºII FINALE 
CAPITOLUL VI 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 
Corelare cu conţinutul capitolului. 

    
47. Art. 41. Cantităţile de bunuri şi durata rechiziţei, 

procedura rechiziţionării şi a chemării pentru 
prestări de servicii în scopul prevenirii, localizării 
şi inlăturării urmărilor unor calamităţi sau 
catastrofe se vor stabili prin hotărâri ale 
guvernului, sau după caz, prin decizii ale 
prefecturilor. 

Art. 41. Cantităţile de bunuri şi durata rechiziţei, 
procedura rechiziţionării şi a chemării pentru 
prestări de servicii în scopul prevenirii, localizării 
şi inlăturării urmărilor unor dezastre se vor stabili 
prin hotărâre a Guvernului, sau după caz, prin 
ordine ale prefecţilor. 

 

Corelare cu Legea nr. 69/1991. 
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48. Art. 42. Statul Major General este autorizat să 
controleze periodic modul de ţinere a evidenţei şi 
de întreţinere de către agenţii economici şi de 
instituţiile publice deţinătoare ale bunurilor supuse 
rechiziţiei şi să verifice exactitatea datelor 
comunicate de către acestea. Deasemenea, este 
autorizat să controleze, periodic, modul de 
întretinere şi starea tehnică a bunurilor supuse 
rechiziţiilor aparţinând persoanelor fizice. 

Art. 42. Statul Major General şi Oficiul de Stat 
pentru Probleme Speciale sunt autorizate să 
controleze periodic modul de ţinere a evidenţei şi 
de întreţinere a bunurilor supuse rechiziţiei, de 
către agenţii economici, de instituţiile publice 
precum şi de celelalte persoane juridice, precum şi 
să verifice exactitatea datelor comunicate de către 
proprietarii sau deţinătorii lor. De asemenea, sunt 
autorizate să controleze, periodic, modul de 
întreţinere şi starea tehnică a bunurilor supuse 
rechiziţiilor care aparţin persoanelor fizice. 

Corelare cu propunerea făcută la art. 25 lit. a, 
ªeful Oficiului de Stat pentru Probleme 
Speciale este preşedintele Comisiei Centrale 
de Rechiziţii. 

    
49. Art. 43. Ministerul Apărării Naţionale va stabili 

modul de executare de către, autorităţile publice, 
agenţii economici, celelalte persoane juridice şi 
persoane fizice a dispoziţiilor prezentei legi 
referitoare la înştiinţarea şi organizarea predării 
bunurilor ce se rechiziţionează. 

Art. 43. Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la 
înştiinţarea şi organizarea predării bunurilor ce se 
rechiziţionează se pun în aplicare de către 
Ministerul Apărării Naţionale sau de către 
autorităţile publice locale, după caz. 

Pentru claritatea textului. 

    
50. Art. 44. Modul de executare a dispoziţiilor 

prezentei legi privind obligaţiile ce revin unităţilor 
de poliţie se stabileşte prin instrucţiuni comune ale 
Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului 
de Interne. 

Art. 44. Comisia propune eliminarea textului. Materia va fi reglementată în art. 43’ alin. (2) 
propus. 
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51. Art. 45. Prezenta lege intră in vigoare la data 
publicării în Monitorul Oficial. 
Art. 46. Legea nr. 10 din 29 martie 1974 privind 
rechiziţiile precum şi orice alte dispoziţii contrare 
prezentei legi se abrogă. 

Comisia propune reformularea art. 45 şi art. 46 
într-un articol unic cu 3 alineate având următorul 
conţinut: 
Art. 43’. - (1) Prezenta lege intră in vigoare la 90 
de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al 
României. 

(2) În 60 de zile de la publicare, Guvernul va 
emite şi publica hotărârea privind aplicarea 
prezentei legi. 

(3) La data intrării in vigoare a prezentei 
legi, Legea nr. 10/1974 privind rechiziţiile, 
publicată in Buletinul Oficial al României nr. 54 
din 6.04.1974, precum şi orice alte dispoziţii 
contrare se abrogă. 

Necesitatea corelării termenelor pentru 
elaborarea hotărârii de Guvern şi a normelor 
metodologice de aplicare a legii. 

 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 

0 1 2 3 
1. Art. 31 alin. (1) Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, propune să 
se completeze după sintagma ”reclamaţiile 
proprietarilor” cu sintagma ”sau a moştenitorilor 
lor”. 

1. Pentru sustinere: 
Pentru a institui şi dreptul moştenitorilor de a 
formula reclamaţii. 
2. Pentru respingere 
Prin propunerea comisiei de eliminare a 
expresiei ”proprietarilor” propune-rea nu mai 
are obiect. 

    
2. Art. 40. Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, propune 
eliminarea textului. 

1. Pentru susţinere: 
Prevederea din acest articol ar putea creea 
rezerve din partea persoanelor 
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   străine în legătură cu garanţiile instituite de 

statul român pentru protecţia proprietăţii. 
2. Pentru respingere 
Comisia  a propus ca prevederea din acest 
articol să se regăsească la Capitolul IV, Scutiri 
de rechiziţii şi prestări de servicii (art. 33 lit. l 
si art. 34 lit. g). 
Prevederea din acest articol se regăseşte în 
legislaţia unor ţări ca: Italia, Franţa şi Austria, 
care prevăd fie la scutiri de rechiziţii, fie în 
articole de sine stătătoare. 
 

 
 
  NOTÅ:  Urmare a introducerii de articole noi: 9’, 9’’, 13’’, 22’, cap.II’, 24’, 24’’, 24’’’, 
    25’, 25’’, 25’’’şi 25’’’’, precum şi eliminarea articolelor 12, 15, 16, 18, 20,  
    21, 32, 40 şi 46, textul proiectului de lege se va sistematiza şi renumerota  
    pe capitole şi articole în mod corespunuzător. 
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