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Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ 
 
 

 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997 privind  

rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public 

 

 
 

 

Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 
 

 

1. Descrierea 

situaţiei  

actuale. 

 

De la data intrării în vigoare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de 

bunuri şi prestările de servicii în interes public, aceasta a suferit modificări şi 

completări exprese prin Legea nr. 410/2004 şi prin art. 64 din Legea nr. 187/2012 

pentru punerea în aplicarea a Legii nr. 286/2012 privind Codul penal, fiind 

republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 261 din 10.04.2014. Astfel, se 

apreciază că, prin raportare la situaţiile de fapt nou apărute în această materie, 

lacunele reglementărilor din Legea nr. 132/1997, republicată, pot genera 

disfuncţionalităţi atât în ceea ce priveşte efectuarea rechiziţiilor de bunuri, şi 

chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public, cât şi în 

ceea ce priveşte menţinerea nivelului de reacţie adecvat pentru întreaga paletă de 

misiuni NATO, sporirea capacităţii de intervenţie în situaţii de criză, de optimizare a 

procedurilor de acţiune şi luarea măsurilor necesare pentru a răspunde schimbărilor 

majore din mediul de securitate regional de la graniţele NATO. În considerarea 

acestor aspecte,  actualul cadru normativ nu mai face faţă noilor realităţi în 

schimbare, drept pentru care a fost iniţiat, în vederea promovării, prezentul proiect 

de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997, ţinând cont de 

cerinţele de corelare atât cu  legislaţia specifică în domeniul gestionării situaţiilor de 

urgenţă, impuse de prevederile art. 47 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 21/2004 privind Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, 

aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi 

de situaţia de securitate regională în evoluţie. 

De asemenea, iniţierea şi promovarea prezentului proiect de lege acordă o 

atenţie sporită: 
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1. realităţilor în profil teritorial determinate, în principal, de dinamica 

factorilor economici şi sociali; 

2. necesităţii efectuării unor precizări referitoare la responsabilităţile 

autorităţilor publice şi ale organelor de specialitate care îndeplinesc 

atribuţii de planificare, organizare şi efectuare, în mod unitar, a 

activităţii de rechiziţii, precum şi de verificare a stadiului pregătirii 

acesteia; 

3. necesităţii armonizării legislaţiei incidente în materie cu celelalte acte 

normative conexe domeniului apărării şi securităţii naţionale, precum şi 

al managementului situaţiilor de urgenţă, cum ar fi: Legea nr. 355/2009 

privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor 

armate şi al stării de război [art. 21 lit. d), art. 28 lit. e), art. 32 şi art. 

40 lit. f)], Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru 

apărare, cu modificările şi completările ulterioare, (art. 55), 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată prin Legea 

nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, [art. 4 şi art. 47 

lit. c)]; 

4. necesităţii de abordare cuprinzătoare şi detaliată a rechiziţiilor, testată 

cu ocazia exerciţiilor de mobilizare prin scenarii complexe de tip civil-

militare, inclusiv descurajarea agresiunii împotriva Aliaţilor NATO şi 

demonstrarea pregătirii de a apăra teritoriul NATO, în special la 

periferiile estice şi sudice ale NATO şi U.E. Astfel, în acord cu 

declaraţia Summitului NATO din Ţara Galilor adoptată de şefii de stat 

şi de guvern participanţi la reuniunea Consiliului Nord Atlantic, în 

septembrie 2014, creşterea nivelului de reacţie al forţelor aliate implică 

testarea acestuia prin exerciţii de apărare colectivă derulate la notificări 

în timp scurt, concentrate pe scenarii complexe de tip civil – militar. Pe 

cale de consecinţă, este necesară optimizarea capacităţii de intervenţie 

în situaţii de criză, a procedurilor de acţiune şi luarea măsurilor 

necesare pentru a răspunde schimbărilor majore din mediul de 

securitate regional de la graniţele NATO, precum şi descurajarea 

provocărilor şi ameninţărilor la adresa teritoriilor şi populaţiilor ţărilor 

membre ale Alianţei Nord-Atlantice; 

5. abrogării tacite/implicite, prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a infracţiunii privind 

„Sustragerea de la rechiziţii militare” incriminată anterior la art. 352, 

care se regăsea în cuprinsul Capitolului II: ,,Infracţiuni săvârşite de 

militari sau de civili”, Titlul X: ,,Infracţiuni contra capacităţii de 

apărare a României” din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al 

României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

abrogat. Această situaţie are drept consecinţă lipsa sancţiunii penale la 

care se făcea trimitere în cazul săvârşirii faptei prevăzute la art. 32 din 

Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de 

servicii în interes public, republicată. Textul legal actual de incriminare 

a devenit lacunar prin norma de trimitere utilizată, întrucât precizează la 
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art. 32 că: „Refuzul de a pune la dispoziţie bunurile legal rechiziţionate, 

sustragerea de la îndeplinirea acestor obligaţii ori nedeclararea la 

recensământ a bunurilor supuse rechiziţionării se pedepseşte potrivit 

legii penale.” 

 

 

2. Schimbări 

preconizate. 

 

Prin prezenta soluţie legislativă cuprinsă în proiectul de act normativ se 

propune: 

a. definirea mai clară a noţiunilor de „rechiziţii de bunuri” şi cea de 

„chemare a persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes 

public”, ca măsuri cu caracter extraordinar şi imediat, cu caracter 

temporar, ce trebuie luate în caz de forţă majoră, respectiv în caz şi pe timp 

de război, catastrofe sau alt pericol de dezastru cu respectarea atât a 

condiţiilor de constituţionalitate prevăzute în art. 42 alin. (2) lit. c) 

(excepţii ce nu constituie „munca forţată”) art. 53 ( restrângerea exerciţiului 

unor drepturi) din Constituţia României, republicată, cât şi a condiţiilor de 

legalitate prevăzute în art. 4 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind 

Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi în art. 55 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei 

pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare. 

b. luarea măsurilor necesare pentru „apărarea securităţii naţionale” şi 

„prevenirea consecinţelor unei calamităţi […] ori ale unui dezastru”, dar care 

implică restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi. Prin lărgirea 

acestor măsuri vitale de interes public se protejează valori esenţiale ale 

statului şi societăţii. Acestea reprezintă o ingerinţă a statului justificată de 

realizarea unui scop legitim. Ca răspuns la situaţia de securitate în schimbare 

din vecinătatea noastră, marja de apreciere pentru evitarea arbitrariului sau a 

excesului de putere din partea autorităţilor statale nevoite să adopte 

asemenea măsuri de rechiziţionare sau chemare a persoanelor fizice la 

prestări de servicii în interes public,  se bazează pe o abordare riguroasă şi 

exprimă un raport adecvat între măsurile restrictive dispuse, situaţia de fapt 

şi scopul legitim urmărit. Restrângerea exerciţiului dreptului de proprietate 

sau libertăţii muncii respectă cumulativ principiile constituţionale referitoare 

la concordanţa cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului [art. 20 alin. 

(1) din Constituţie], precum şi cele prevăzute în art. 53 din Constituţie 

referitoare la a fi: a) proporţională cu situaţia care a determinat măsura; b) 

necesară într-o societate democratică; c) aplicată în mod nediscriminatoriu; 

d) reglementarea prin lege; e) impusă în cazurile enumerate exhaustiv de 

Constituţie, în special „pentru apărarea securităţii naţionale […]; 

prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale 

unui sinistru deosebit de grav”. 

c. introducerea posibilităţii de punerea la dispoziţie a resurselor cuprinse în 

planurile de rechiziţii, pe bază voluntară, prin convenţia părţilor, în scop de 

verificare/testare a viabilităţii modului de planificare a  rechiziţiilor în timp 

de pace, în caz de concentrări sau pe timpul desfăşurării exerciţiilor şi 
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antrenamentelor de mobilizare ce presupun executarea de trageri, 

manevre militare şi operaţiuni în ansamblu, care comportă instrucţia 

trupelor, dar şi în scopul dezvoltării nivelului de reacţie a forţelor Alianţei, 

conform planurilor şi misiunilor cu caracter defensiv de apărare colectivă, 

inclusiv la nivelul Uniunii Europene. Soluţia legislativă are ca sursă de 

inspiraţie dreptul francez, întrucât este prevăzută în Codul apărării francez 

(„Code de la defense”), astfel cum a fost modificat în anul 2013; 

d. reglementarea posibilităţii ca procedurile de rechiziţionare de bunuri şi de 

chemare a persoanelor fizice pentru prestarea de servicii în interes public să 

poată fi aplicate şi în cazurile situaţiilor de urgenţă la declararea stării de 

alertă;. 

e. introducerea de norme aplicabile pe timpul situaţiilor de urgenţă la 

declararea stării de alertă respectă integral condiţiile de constituţionalitate 

susmenţionate şi se corelează organic cu limitele impuse de art. 4 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată prin Legea nr. 

15/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Conform acestor 

prevederi, pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare 

de situaţii de urgenţă se întreprind orice măsuri prevăzute de lege care 

sunt necesare pentru înlăturarea stării de forţă majoră. Aceste măsuri  se 

stabilesc, totodată, în regulamente, planuri, programe sau în documente 

operative aprobate prin decizii, ordine ori dispoziţii emise conform 

reglementărilor în vigoare.  Hotărârea de declarare a stării de alertă cuprinde 

măsurile dispuse, obligaţiile cetăţenilor şi ale operatorilor economici în 

ceea ce priveşte participarea la activităţi în folosul comunităţilor locale. 

Pe cale de consecinţă, pentru asemenea situaţii de criză sau forţă majoră, 

mecanismul de control şi reglare democratică/parlamentară se asigură atât 

prin puterea de reglementare rezervată legilor (Legea nr. 132/1997), cât şi 

prin dezbateri parlamentare, întrebări şi interpelări parlamentare ori anchete 

parlamentare. Acest mecanism de control se deosebeşte de mecanismul 

specific pentru „Şedinţele Camerelor” art. 65 alin. (2) d lit. c) şi d) din 

Constituţie, „Atribuţii în domeniul apărării” art. 92 din Constituţie, „Măsuri 

excepţionale” art. 93 din Constituţie, fără a-i da, a priori, un caracter 

nedemocratic, neconstituţional, discreţionar sau neîntemeiat; 

f. Din studiul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului 

rezultă două modalităţi de limitare a exerciţiului unor drepturi de către 

autorităţile naţionale, astfel:  

1) prin restrângeri – ingerinţe determinate de „necesităţi într-o 

societate democratică”, de o cauză de „utilitate publică” cu 

definirea cuantumului despăgubirilor/indemnizaţiei adecvate. 

Curtea a apreciat că „statul dispune de o largă putere de 

apreciere” şi a pus în evidenţă „dreptul statului de a reglementa 

folosirea proprietăţii în conformitate cu interesul general”. Astfel, 

pot fi incluse în marja de apreciere recunoscută statului cele două 

noi cazuri în care se pot efectua rechiziţii de bunuri, respectiv: 

1.1. pe timpul situaţiilor de urgenţă la declararea stării de alertă; 
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şi 1.2. în caz de concentrări sau pe timpul desfăşurării exerciţiilor 

şi antrenamentelor de mobilizare ce presupun executarea de 

trageri, manevre militare şi operaţiuni în ansamblu, care comportă 

instrucţia trupelor; 

2) prin derogările prevăzute în art. 15 din Convenţia europeană 

de protecţie a drepturilor omului – ingerinţe determinate de 

război sau alt pericol public ce ameninţă viaţa naţiunii.  Doctrina 

juridică arată că „derogările” sunt limite cu un caracter permanent 

ale drepturilor consacrate de Convenţie şi se caracterizează prin 

restrângerea accentuată a exerciţiului drepturilor, dar şi prin 

eliminarea unor garanţii specifice. Astfel, pot fi incluse în marja 

de apreciere recunoscută statului cazurile în care se pot efectua 

rechiziţii de bunuri cuprinse deja în actualul cadru legal instituit 

de Legea nr. 132/1997;  

g. Totodată, atât în stările excepţionale reglementate, cât şi pe timpul situaţiilor 

de urgenţă la declararea stării de alertă ori în caz de concentrări sau pe 

timpul desfăşurării exerciţiilor şi antrenamentelor de mobilizare ce 

presupun executarea de trageri, manevre militare şi operaţiuni în 

ansamblu, care comportă instrucţia trupelor, măsurile de rechiziţionare 

de bunuri şi de chemare a persoanelor fizice pentru prestarea de servicii în 

interes public pot să fie precedate de o procedură simplificată rapidă de 

punere la dispoziţie a resurselor în baza unui acord de voinţe încheiat 

amiabil în regim de urgenţă, de îndată ce autoritatea publică împuternicită şi 

persoana deţinătoare a bunului sau persoana fizică chemată pentru prestări de 

servicii, convin asupra bunului şi preţului ori remuneraţiei, în limita unui 

plafon stabilit de Comisia Centrală de Rechiziţii. Soluţia legislativă prezintă 

un caracter de gradualitate şi subsidiaritate, are ca sursă de inspiraţie dreptul 

francez şi este prevăzută în Codul apărării francez („Code de la defense”), 

modificat ultima dată în anul 2013; 

h. precizarea autorităţilor civile ale administraţiei publice cu responsabilităţi 

în asigurarea îndeplinirii măsurilor pentru executarea rechiziţiilor de bunuri 

şi a chemărilor de persoane fizice pentru prestări de servicii în interes public, 

definite în conformitate cu a art. 20 şi 21 din Legea nr. 355/2009 privind 

regimul stării de mobilizare parţială şi totală a forţelor armate şi a stării de 

război, a art.7 alin.(2) din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi 

stării de urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 453/2004; 

i. includerea Camerelor de comerţ şi industrie printre autorităţile şi instituţiile 

publice reprezentate în cadrul Comisiei Centrale de Rechiziţii şi a comisiilor 

mixte de rechiziţii, ţinând cont că asociaţiile de utilitate publică sunt 

considerate drept autorităţi şi instituţii publice, conform a art. 2 alin. (1) lit. 

b) teza a II-a din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 1 alin. (1) din Legea 

nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România, modificată cu Legea nr. 

39/2011; 

j. redefinirea bunurilor rechiziţionabile care se planifică din timp de pace, 
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în planul de rechiziţii, prin:  

 renunţarea la planificarea prin planul de rechiziţii a tehnicii de calcul 

precum şi a bunurilor de valoare mică care nu sunt de natura 

mijloacelor fixe şi care sunt greu identificabile la operatorii 

economici; 

 includerea în lista bunurilor care pot fi rechiziţionate a produselor 

farmaceutice de uz uman sau veterinar; 

 corectarea deficienţelor în identificarea distinctă şi corectă a clădirilor cu 

destinaţie specială prin introducerea la art. 5 alin. (1) a unei categorii 

bunuri ce pot fi rechiziţionate denumite  spaţii şi capacităţi  de 

depozitare; definiţia termenului de „clădire” menţionat în art.5 alin. (1) 

lit. h) din Legea în vigoare este imprecisă şi conduce la deficienţe în 

identificarea distinctă şi corectă a spaţiilor cu destinaţie specială pentru 

depozitare, întrucât în lumina art. 2 alin. (4) lit. a
2
) şi pct. 6 din anexa nr. 

2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

termenul de „clădire” se înţelege acea construcţie cu funcţii obişnuite, cu 

un grad de risc scăzut, care afectează un număr redus de oameni sau 

construcţiile sociale, de învăţământ, de sănătate, de cultură şi 

administrative; 

k. planificarea din timp de normalitate, prin planurile de rechiziţii şi 

prestări de servicii şi a resurselor solicitate în baza planurilor specifice de 

acţiune pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la declararea stării de 

alertă, precum şi pentru prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor 

dezastre; 

l. precizarea cazurilor în care se pot dispune rechiziţiile de bunuri şi 

chemările persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la declararea stării de alertă, 

potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004, aprobată prin 

Legea nr. 15/2005, şi în acord cu dispoziţiile normative susmenţionate; 

m. obligativitatea operatorilor economici de a furniza, la solicitare, date de 

evidenţă ale salariaţilor proprii, inclusiv pentru persoanele fără obligaţii 

militare, în scopul identificării forţei de muncă necesare pentru chemare la 

prestări de servicii în interes public; 

n. precizarea instituţiilor abilitate să emită şi să transmită ordinele de 

chemare sau de predare pentru punerea la dispoziţie a resurselor pentru 

cazurile în care se apelează la dispoziţiile Legii nr. 132/1997; 

o. precizarea situaţiilor şi instituţiilor beneficiare care au obligaţia de a plăti 

despăgubirile în cazul în care au dispus de bunuri rechiziţionate sau de 

forţa de muncă a persoanelor fizice chemate la prestări de servicii în interes 

public; 

p. actualizarea componenţei comisiilor mixte de rechiziţii cu nevoile 

concrete rezultate din activitatea desfăşurată de acestea pe timpul planificării 

activităţilor specifice; 

q. efectuarea de precizări/actualizări  referitoare la categoriile de bunuri care 
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nu sunt supuse rechiziţionării; 

r. stabilirea concordanţei între vârsta persoanelor fizice, care pot face 

obiectul chemării pentru prestări de servicii în interes public şi vârsta 

standard de pensionare de 65 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 63 de ani 

pentru femei, prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice. 

s. redefinirea contravenţiilor la lege, actualizarea sancţiunilor, precum şi 

posibilitatea stabilirii şi aplicării unei sancţiuni complementare. 

t. modificarea art. 32, în sensul redării integrale a textului legal de incriminare 

a faptei şi a stabilirii sancţiunilor penale, similar reglementării anterioare din 

Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României.   

 

3. Alte  

informaţii. 

 

Soluţia legislativă propusă prin proiectul de referinţă se bazează pe o serie 

de „lecţii învăţate” cu ocazia deselor blocaje identificate pe perioada situaţiilor de 

urgenţă ori a exerciţiilor multinaţionale desfăşurate pe teritoriul naţional şi vizează 

optimizarea activităţii de pregătire, de desfăşurare a rechiziţiilor de bunuri, precum 

şi a chemării persoanelor fizice la prestări de servicii în interes public, ca măsuri 

excepţionale de asigurare a resurselor, materiale şi umane, necesare forţelor 

destinate apărării naţionale ori celor de protecţie civilă, precum şi  autorităţilor 

publice împuternicite. 

Măsurile impuse sunt aplicabile strict limitat şi expres în situaţiile 

excepţionale reglementate de lege, asigurându-se respectarea condiţiilor de 

constituţionalitate prevăzute în art. 42 alin. (2) lit. c) (excepţiile ce nu constituie 

„munca forţată”), art. 44 alin. (1) teza a II-a (stabilirea prin lege a limitelor 

dreptului de proprietate), art. 53 (restrângerea exerciţiului unor drepturi) din 

Constituţia României, republicată. 

De asemenea, au fost respectate şi condiţiile de legalitate impuse de o 

serie de dispoziţii din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în special art. 602, art. 862 alin. (1) şi art. 

2.120. Prevederile art. 602 şi art. 862 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 stabilesc că 

pot exista limite juridice ale dreptului de proprietate (privată şi publică), în 

măsura în care sunt limitate prin lege în interes public, aşa cum este şi cazul 

rechiziţiilor de bunuri. În timp ce, prevederile art. 2.120 din Legea nr. 287/2009 

stabilesc, de principiu, că asupra bunului aflat la depozitar – adică la un detentor 

precar – poate interveni rechiziţia, iar depozitarul trebuie să îl înştiinţeze pe 

proprietar. Această soluţie a fost preluată şi dezvoltată pentru identitate de raţiune 

(analogia iuris) şi în cazul altor tipuri de detentori precari (locatar, comodatar şi alţii 

asemenea), fiind reglementată în cuprinsul pct. 8 şi 14 din proiect. 

Au fost respectate, corelate cu legislaţia în vigoare şi concretizate la 

specificul rechiziţiilor atribuţiile prefectului, primarului, preşedintelui 

consiliului judeţean, în cazurile de maximă urgenţă pentru rezolvarea 

intereselor locuitorilor unităţilor administrativ-teritoriale. Completarea Legii nr. 

132/1997 prin soluţia legislativă propusă este determinată de necesitatea: a) stabilirii 

etapelor desfăşurate de către prefect, primar, preşedinte de consiliu local sau 

judeţean, respectiv de către consiliile locale, municipale ori judeţene (autorităţi 
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deliberative la nivel teritorial) cu ocazia aplicării procedurii urgente simplificate 

în momentul apariţiei unei situaţii de urgenţă, conform principiilor gradualităţii 

şi subsidiarităţii; b) corelării cu celelalte prevederi cu care se află în legătură din 

domeniul administraţiei publice locale, privind convocarea de îndată a şedinţelor 

consiliilor locale sau judeţene şi alocarea de fonduri pentru rezolvarea unor 

interese urgente ale cetăţenilor, conform art. 23 şi 24 din Legea nr. 340/2004 

privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; art. 39 alin. (4), art. 64, art. 94 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; art. 36 şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Secţiunea a 3-a  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1. 

Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului ajutoarelor 

de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii - 
 

Secţiunea a 4-a  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 4 ani) 
 

- mii lei - 

Indicatori 
Anul 

curent 

Următorii 4 

ani 

Media pe 4 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: - - - - - - 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) contribuţii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: - - - - - - 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

3. Impactul financiar, plus/minus, din care: - - - - - - 

a) buget de stat       

b) bugete locale       
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4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare - - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare - - - - - - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii. - 
 

Secţiunea a 5-a  Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare  
 

1. Proiecte de acte normative suplimentare Nu este cazul 

2. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

materie 

Nu este cazul 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi 

alte documente 
Nu este cazul 

4. Evaluarea conformităţii Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

 

6. Alte informaţii - 

7. Informaţii privind procesul de consultare 

cu organizaţii neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

8. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

9. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în 

care proiectul de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

Pe parcursul etapei de consultare preliminară 

interinstituţională, se transmite concomitent forma 

însuşită a proiectului către preşedinţii structurilor 

asociative competente. 

10. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

11. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ; 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării;  

c) Consiliul Economic şi Social; 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

În conformitate cu art. 10 din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi cu art. 

2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993 pentru 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Legislativ, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, proiectul de referinţă 

urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ. 

De asemenea, în conformitate cu art. 4 lit. d) 

pct. 1 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi 
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funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, 

cu modificările ulterioare, proiectul de act normativ 

va fi înaintat spre avizare Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării. 

Întrucât proiectul de act normative priveşte 

anumite aspecte cu incidenţă în relaţiile de muncă,  

se apreciază ca necesar avizul Consiliul Economic 

şi Social, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2) lit. c) 

din  Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social. 

Întrucât proiectul de act normativ priveşte 

măsuri ce pot fi dispuse în împrejurări excepţionale 

de către Guvern, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (3) 

şi alin. (4) din  Legea nr. 21/1996 a concurenţei, 

republicată, se apreciază ca necesar avizul 

Consiliului Concurenţei. 

12. Alte informaţii. - 
 

Secţiunea a 7 - a  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 
 

 

1.  Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

 

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) din Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, acesta se supune activităţii de informare publică. 

 

 

2.  Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.  Alte informaţii 

 

 

- 

 

Secţiunea a 8 - a  Măsuri de implementare 
 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

 

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Legea nr. 

24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentului proiect de lege, Administraţia 

Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va 

proceda la elaborarea şi la promovarea prin Ministerul 

Afacerilor Interne a unui proiect de hotărâre a Guvernului 

pentru adaptarea  corespunzătoare a normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de 

bunuri şi prestările de servicii în interes public.   

 

2.  Alte informaţii 

 

Nu au fost identificate 
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Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii 

în interes public. 
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