
 1 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

    CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                        SENAT 

   

LEGE 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997  

privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public 
     

         În temeiul art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 

 

Parlamentul României adoptă prezenta Lege. 

 

Art. I. – Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în 

interes public, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din data de 10 

aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. - (1) Rechiziţia de bunuri reprezintă măsura cu caracter excepţional şi 

temporar cu aplicare imediată prin care autorităţile publice abilitate prin prezenta lege 

limitează în interes public exercitarea unor atribute ale dreptului de proprietate privată sau 

publică şi obligă operatorii economici, instituţiile publice, precum şi alte persoane juridice 

şi fizice la cedarea temporară a folosinţei unor bunuri mobile sau imobile, în condiţiile 

prezentei legi. 

(2) Aplicarea rechiziţiei asupra bunurilor mobile consumptibile sau perisabile 

implică concomitent limitarea exercitării dreptului de dispoziţie asupra acestor bunuri. 

(3) Chemarea persoanelor fizice pentru prestările de servicii în interes public 

reprezintă măsura cu caracter excepţional şi temporar cu aplicare imediată pe care 

autorităţile publice abilitate prin prezenta lege, o impun persoanelor fizice - cetăţeni români 

– şi constă în efectuarea unor lucrări sau desfăşurarea unor activităţi, în limita şi în 

condiţiile prezentei legi.” 

 

2. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 2. – (1) Bunurile rechiziţionate sunt puse la dispoziţie forţelor destinate apărării 

naţionale sau  autorităţilor administraţiei publice împuternicite prin prezenta lege, pe 

perioada declarării stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate ori a stării de 

război, pe cea a instituirii stării de asediu sau a stării de urgenţă, pe timpul situaţiilor de 

urgenţă la declararea stării de alertă, precum şi pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea 

urmărilor unor dezastre.” 
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3. La articolul 2, după  alineatul (1), se introduce un alineat nou, alin. (1
1
), 

cu următorul cuprins: 
„(1

1
) Pe durata concentrării sau a antrenamentelor/exerciţiilor de mobilizare, ce 

presupun executarea de trageri, manevre militare şi operaţiuni în ansamblu, care 

comportă instrucţia trupelor, operatorii economici, instituţiile publice, precum şi alte 

persoane juridice şi fizice pot pune la dispoziţia autorităţilor publice abilitate prin 

prezenta lege, pe bază voluntară, prin convenţia părţilor, încheiată pe o perioadă 

determinată şi în limita creditelor de angajament, bunuri neconsumptibile planificate a fi 

rechiziţionate, în scopul verificării stadiului pregătirii în domeniu.” 

 

4. La articolul 3, partea introductivă şi  litera b) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

„Art. 3. – Rechiziţiile de bunuri şi chemarea persoanelor fizice pentru prestări de 

servicii în interes public se fac în scopul:  

………………………………………………………………………………. 

b) funcţionării operatorilor economici şi a instituţiilor publice cu sarcini în Planul de 

mobilizare a economiei naţionale pentru apărare sau în planurile de cooperare pentru starea 

de urgenţă şi pentru starea de asediu;” 

 

5. La articolul 4, alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„a) în timp de război, prin decretul Preşedintelui României de declarare a mobilizării 

parţiale sau totale a forţelor armate sau prin hotărârea Parlamentului privind declararea 

stării de mobilizare sau a stării de război; 

………………………….. 

c) în cazul prevenirii, localizării şi înlăturării urmărilor unor dezastre, precum şi pe 

timpul situaţiilor de urgenţă atunci când se declară starea de alertă – prin hotărâre a 

Guvernului sau prin ordin al prefectului, în calitate de preşedinte al comitetului 

judeţean/municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, după caz, în funcţie de aria sau 

zona afectată, de natura şi  gravitatea evenimentului, de mărimea categoriilor de forţe 

concentrate, numai după epuizarea celorlalte posibilităţi analizate şi avizate prin planurile 

specifice pentru asigurarea resurselor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă.” 

 

6. La articolul 4, după  alineatul (1), se introduce un alineat nou, alin. (2), cu 

următorul cuprins: 

„(2) Pe bază voluntară, prin convenţia părţilor, încheiată pe o perioadă determinată şi 

în limita creditelor de angajament, pe durata concentrării sau a antrenamentelor/exerciţiilor 

de mobilizare, ce presupun executarea de trageri, manevre militare şi operaţiuni în 

ansamblu, care comportă instrucţia trupelor, autorităţile publice abilitate prin prezenta lege, 

au dreptul de a solicita punerea la dispoziţie a bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (1
1
) şi art. 5 
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alin. (2), precum şi chemarea persoanelor fizice  pentru efectuarea de prestări de servicii în 

interes public.” 

 

7. La articolul 5, alineatul (1), litera p) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„p) tehnică, aparatură şi materiale sanitare, precum şi produse farmaceutice de uz 

uman sau veterinar; ” 

 

8. La articolul 5, alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, lit. q), 

cu următorul cuprins: 

„q) spaţii şi capacităţi de depozitare.” 

 

9. Alineatul (2) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Pentru bunurile, de natura mijloacelor fixe, prevăzute la alin. (1) litera a) - d), f), 

h), i), n) şi q) planificarea rechiziţiei se realizează din timp de pace prin planul de rechiziţii 

judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, conform metodologiei stabilită prin normele 

metodologice de aplicare a prezentei legi.”  

 

10.  Alineatul (6) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(6) Nimeni nu poate fi obligat a da un bun şi nici nu poate beneficia de dreptul de a 

fi despăgubit prompt şi echitabil, dacă în momentul dispunerii rechiziţiei nu deţine bunul în 

posesie ori în detenţie.” 

 

11. La articolul 5, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alin. (7) - (9), 

cu următorul cuprins: 

„(7) În cazurile  prevăzute la art. 4 alin. (1)  şi alin. (2), fără a se dispune măsurile de 

rechiziţionare de bunuri, autorităţile administraţiei publice abilitate prin prezenta lege au 

dreptul să apeleze la procedura simplificată prin care bunurile se pot folosi temporar în 

baza unui acord al părţilor încheiat amiabil, în regim de urgenţă, pe bază voluntară, prin 

contract, de îndată ce autoritatea publică abilitată şi persoana deţinătoare a bunului convin 

asupra bunului şi a preţului. 

(8) Valoarea folosinţei bunului se estimează prin luarea în considerare a pragului 

despăgubirii sub forma chiriei prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), al cărui cuantum se 

poate spori cu o marjă care să nu depăşească echivalentul cheltuielilor estimate pentru a 

face faţă la necesităţile convocării şi funcţionării imediate ale comisiilor mixte de 

rechiziţii şi/sau a Comisiei Centrale de Rechiziţii. 

(9) În cazul nerealizării acordului părţilor prevăzut la alin. (7), se dispun măsurile de 

rechiziţionare a bunurilor, în limitele şi în condiţiile prezentei legi.” 

 

12.  Alineatul (1) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„Art. 6. – (1) Asigurarea îndeplinirii măsurilor pentru executarea rechiziţiilor de bunuri 

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

de către autorităţile civile ale administraţiei publice menţionate la art. 19, împreună cu: 

a) centrele militare ori cu celelalte autorităţi militare prevăzute la alin. (2) – (4), pe 

timpul stării de război, stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate, stării de 

asediu sau a stării de urgenţă; 

b) prefecţii, atât pentru prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre, cât 

şi pe timpul situaţiilor de urgenţă la declararea stării de alertă.” 

 

13.  Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 8. – (1) Pot fi chemate pentru prestări de servicii în interes public persoanele 

apte de muncă, cu vârstă între 16-65 ani bărbaţii şi între 16-63 ani femeile. Peste aceste 

limite, persoanele pot fi chemate numai la cererea lor.  

(2) Chemarea persoanelor fizice pentru prestările de servicii în interes public în 

scopul, în limitele şi în condiţiile prezentei legi, se organizează drept o altă formă de 

pregătire a populaţiei pentru apărare, conform art. 55 din Legea nr. 446/2006 privind 

pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare.  

  (3) Planificarea chemării persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) pentru prestări de 

servicii în interes public se realizează în timp de pace prin planul de rechiziţii judeţean, 

respectiv al municipiului Bucureşti.  

 (4) Pe baza datelor identificate, în scopul efectuării planificării chemărilor prevăzute 

la alin. (3) structurile teritoriale pentru probleme speciale constituie o bază de date, cu 

persoanele fizice care pot fi chemate pentru prestări de servicii, ce se pune la dispoziţia 

autorităţilor administraţiei publice abilitate de prezenta lege. 

  (5) În situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi alin. (2), fără a se dispune măsurile de 

chemare la prestări de servicii în interes public, autorităţile administraţiei publice abilitate 

prin prezenta lege au dreptul să apeleze la procedura prealabilă simplificată prin care 

persoanele fizice pot fi chemate să presteze activităţile de interes public, fie în baza unei 

acţiuni de voluntariat neremunerate, fie în baza unui acord al părţilor încheiat amiabil, în 

regim de urgenţă, pe bază voluntară, prin contract, de îndată ce autoritatea publică 

abilitată şi persoana fizică convin asupra despăgubirii sub forma remuneraţiei prevăzute la 

art. 25 al cărei cuantum se poate spori cu o marjă care să nu depăşească echivalentul 

cheltuielilor estimate pentru a face faţă la necesităţile convocării şi funcţionării imediate 

ale comisiilor mixte de rechiziţii şi/sau a Comisiei Centrale de Rechiziţii. 

 (6) În cazul nerealizării, fie a unei acţiuni de voluntariat, fie a acordului părţilor, 

prevăzute la alin. (4), se dispun măsurile de chemare a persoanelor fizice la prestări de 

servicii, în limitele şi în condiţiile prezentei legi.” 

 

14. Alineatul (3) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„ (3) Ordinul de predare se înmânează proprietarului sau deţinătorului legal de către 

structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.” 

 

15. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 15 se modifică şi vor avea cuprins: 

„Art. 15. – (1)Personalul de deservire al mijloacelor de transport rechiziţionate 

precum şi personalul auxiliar necesar exploatării acestora se preiau împreună cu bunurile 

rechiziţionate pe care le deservesc, numai la solicitarea, beneficiarilor. 

………………………………………………… 

  (3) Proprietarii sau deţinătorii mijloacelor de transport rechiziţionate, aflate în afara 

teritoriului naţional, sunt obligaţi să ia măsuri pentru revenirea acestora din cursă în cel mai 

scurt timp posibil.” 

16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 16. – (1) Anunţarea persoanelor fizice chemate pentru prestări de servicii în 

interes public se face prin ordin de chemare individual sau colectiv emis de centrul militar, 

pe baza repartiţiei aprobată de către comisia mixtă de rechiziţii. 

(2) Ordinul de chemare emis potrivit alin. (1) 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 emis potrivit alin. (1) se comunică prin structurile 

specializate ale Ministerului Afacerilor Interne şi se înmânează astfel: 

a) angajatorului pentru salariaţii proprii – prevăzuţi în ordinul de chemare colectiv; 

b) persoanei fizice la domiciliul sau reşedinţa acesteia – prevăzute în ordinul de 

chemare individual. 

(4) De regulă, persoanele chemate pentru prestări de servicii în interes public 

urmează a 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. 

(5) Angajatorii comunică, la solicitarea structurilor teritoriale pentru probleme 

speciale, datele de evidenţă ale salariaţilor proprii, în principal, date privind numele şi 

prenumele, prenumele tatălui, codul numeric personal, meseria, locul de muncă şi 

domiciliul acestora, inclusiv pentru persoanele fără obligaţii militare, ce îndeplinesc 

condiţiile de vârstă prevăzute la art. 8 alin. (1) din prezenta lege.  

(6)
 
Datele de evidenţă comunicate în baza art. 6 se prelucrează şi se transferă de 

către autorităţile implicate strict în scopul activităţilor din domeniul apărării naţionale şi 

securităţii naţionale şi se stochează până la scoaterea din evidenţă a persoanelor, conform 

condiţiilor impuse de art. 8 alin. (1). 

(7) Pe baza datelor de evidenţă comunicate potrivit alin. (6), structurile teritoriale 

pentru probleme speciale cooperează cu centrele militare şi inspectoratele judeţene pentru 
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situaţii de urgenţă pentru identificarea forţei de muncă necesare pentru chemare la prestări 

de servicii în interes public, inclusiv în cazul prevăzut la art. 4 lit. c).” 

 

  

17. Alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 17. - (1) Pe timp de război, persoanele chemate pentru prestări de servicii în 

interes public provin din rezerviştii aflaţi în disponibilul centrului militar, necuprinşi în 

lucrările de mobilizare la locul de muncă, precum şi din persoanele fără obligaţii militare.” 

 

18. La articolul 18, după alineatul (2), se introduc  trei noi alineate, alin.  (3) - 

(5), cu următorul cuprins: 

„(3) În situaţia în care bunul se află la un detentor precar, acesta are obligaţia de a 

notifica, de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe proprietarul 

bunului asupra intervenirii rechiziţiei şi asupra efectelor prevăzute la alin. (1) şi (2). 

(4) O copie certificată a notificării de la alin. (3) se transmite şi autorităţii publice 

abilitate care a dispus rechiziţia. 

(5) Cheltuielile legate de comunicarea documentelor prevăzute la alin. (3) şi (4), se 

recuperează cu ocazia acordării despăgubirilor prevăzute prin prezenta lege.” 

 

19. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 19. – Pentru stabilirea cantităţilor de bunuri rechiziţionabile, a despăgubirilor, 

precum şi pentru îndeplinirea activităţilor administrativ-financiare pentru soluţionarea 

situaţiei bunurilor rechiziţionate ori a litigiilor care derivă din executarea rechiziţiilor se 

înfiinţează şi funcţionează ca autorităţi civile ale administraţiei publice următoarele 

comisii: 

a) comisii mixte de rechiziţii; 

  b) Comisia Centrală de Rechiziţii.” 

 

20. La articolul 20, alineatul (1) litera h) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„h) şeful structurii teritoriale pentru probleme speciale din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale”. 

 

21. La articolul 20, alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera 

m) cu următorul cuprins: 

„m) şeful reprezentanţei teritoriale a Registrului Auto Român.” 
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22. La articolul 20, după alineatul (2), se introduc  trei noi alineate, alin. (3) - 

(5), cu următorul cuprins: 

 „(3) Persoanele nominalizate să facă parte din comisia prevăzută la alin. (1) trebuie 

să deţină certificat de securitate sau autorizaţie de acces, valabile pentru nivelul de 

secretizare al informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor în domeniu. 

(4) Secretariatul tehnic permanent al comisiei mixte de rechiziţii este asigurat de 

structura teritorială pentru probleme speciale din cadrul Administraţiei Naţionale a 

Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. 

(5) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au 

obligaţia de a asigura secretariatelor prevăzute la alin. (3) din raza lor de activitate câte un 

autoturism, alte dotări şi materiale, precum şi fondurile necesare desfăşurării activităţii 

specifice, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.” 

  

23. La articolul 24 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ (2) Despăgubirile pentru bunurile consumptibile se acordă prin achitarea la preţul 

pieţei în momentul preluării, stabilit conform art. 23 alin. (2), conform măsurilor dispuse în 

împrejurări excepţionale de către Guvern, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi alin. (4) din  

Legea concurenţei, nr. 21/1996, republicată.” 

 

24. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 26. – (1) Plata despăgubirilor pentru bunurile rechiziţionate şi pentru prestările 

de servicii în interes public se face de autorităţile publice beneficiare abilitate prin prezenta 

lege, astfel: 

a) de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii 

naţionale în folosul cărora s-au efectuat rechiziţiile ori prestările de servicii în interes 

public, din fondurile cu această destinaţie puse la dispoziţie de la bugetul de stat, bugetul 

de stat pentru război ori din alte fonduri constituite potrivit legii, în cazul stării de război, 

stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate, stării de asediu sau a stării de 

urgenţă; 

b) de către autorităţile administraţiei publice locale în folosul cărora s-au efectuat 

rechiziţiile ori prestările de servicii în interes public, din bugetele locale sau din fondurile 

alocate de la bugetul de stat, ori din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru 

gestionarea situaţiilor de urgenţă pe timpul declarării stării de alertă, precum şi pentru 

prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre; 

c) de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii 

naţionale care organizează concentrările, exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, în 

timp de trei zile lucrătoare de la plecarea forţelor armate, din bugetele aprobate. 

(2) În cazurile de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor unităţilor 

administrativ-teritoriale afectate de situaţiile prevăzute la art. 4 lit. c), prefectul având şi 
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calitatea de preşedinte al comisiei mixte de rechiziţii, poate solicita de îndată primarului 

sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz, convocarea autorităţilor deliberative, 

pentru adoptarea măsurilor graduale imediate prevăzute la art. 5 alin. (6)-(8), respectiv la 

art. 8 alin. (4) şi (5).  

(3) În situaţia desfăşurării de operaţiuni de natura antrenamentelor  şi exerciţiilor de 

mobilizare pe teritoriul României, împreună cu forţele armate străine, despăgubirile 

solicitate în urma daunelor cauzate bunurilor persoanelor juridice sau fizice, neacordate în 

termenul stabilit la alin. (1) lit. c), pot fi pretinse în condiţiile, în termenul şi conform 

procedurii prevăzute în art. 34-38 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, 

desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, 

republicată.” 

 

25. La articolul 30, literele (b), (f) şi (j) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„b) bunurile personale strict necesare exercitării profesiei sau ocupaţiei persoanelor 

fizice, prin care persoana respectivă îşi asigură existenţa;” 

… 

„f) bunurile care aparţin instituţiilor şi unităţilor de asistenţă socială destinate 

copiilor, persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;” 

… 

„j) bunurile aflate în stocurile rezervă de stat şi în rezerva de mobilizare, constituite 

potrivit dispoziţiilor legale;” 

 

26. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 32. –  Refuzul nejustificat de a pune la dispoziţia forţelor armate pe perioada 

declarării stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate, a stării de război, precum 

şi pe perioada instituirii stării de asediu sau de urgenţă, a bunurilor legal rechiziţionate ori 

sustragerea de la îndeplinirea acestor obligaţii, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.” 

 

27. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 33 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„Art. 33. – (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 

5.000 lei, pentru persoanele fizice, respectiv de la 7.500 lei la 25.000 lei, pentru persoanele 

juridice, ca sancţiune principală, după cum urmează: 

a) nedeclararea cu ocazia recensământului dispus conform art. 11 ori necomunicarea de 

către persoanele fizice şi juridice, la cererea şi la termenul solicitat de autorităţile 

administraţiei publice implicate, a datelor de evidenţă a bunurilor rechiziţionabile ori a 
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persoanelor chemate pentru prestări de servicii în interes public, precum şi a schimbărilor 

survenite în evidenţa acestora; 

b) refuzul de a primi ordinul de predare pentru bunurile rechiziţionabile sau ordinul de 

chemare pentru prestări de servicii în interes public;  

c) refuzul de a preda bunurile supuse rechiziţiei şi absenţa nejustificată ori refuzul 

persoanelor fizice legal chemate de a presta servicii în interes public pe timpul situaţiilor 

de urgenţă la declararea stării de alertă, precum şi pentru prevenirea, localizarea şi 

înlăturarea urmărilor unor dezastre. 

(2) Pe perioada stării de alertă pentru faptele prevăzute la alin. (1), se poate aplica drept  

sancţiune contravenţională principală prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, iar ca 

sancţiuni contravenţionale complementare se pot aplica  următoarele: 

a) ridicarea bunului supus rechiziţiei; 

b) suspendarea temporară a activităţii curente a operatorului economic pe o perioadă de 

cel mult 3 luni. ” 

 

28. Articolul 35 se abrogă. 

 

29. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 36. - Statul Major General şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale sunt autorizate să controleze periodic: 

 a) modul de ţinere a evidenţei şi de întreţinere a bunurilor supuse rechiziţiei, modul 

de ţinere a evidenţei persoanelor fizice stabilite a fi chemate pentru prestări de servicii în 

interes public, în condiţiile prezentei legi, atât de către operatorii economici, instituţiile 

publice, cât şi de către celelalte persoane juridice, precum şi exactitatea datelor comunicate 

de proprietarii sau de deţinătorii lor;  

 b) modul de întreţinere şi starea tehnică a bunurilor supuse rechiziţiei.” 

 

30. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 37. - Dispoziţiile prezentei legi privind organizarea predării bunurilor care se 

rechiziţionează şi prezentarea persoanelor fizice chemate pentru efectuarea de prestări de 

servicii în interes public la beneficiari se pun în aplicare de către Ministerul Apărării 

Naţionale prin centrele militare ori împreună cu celelalte autorităţi militare prevăzute la art. 

6 alin. (2) – (4), pe timpul stării de război, stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor 

armate, stării de asediu, stării de urgenţă şi de către Administraţia Naţională a Rezervelor 

de Stat şi Probleme Speciale prin structurile teritoriale pentru probleme speciale, pentru 

prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre, cât şi pe timpul situaţiilor de 

urgenţă la declararea stării de alertă.” 

 

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Art. III.  – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi 

prestările de servicii în interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2005 se 

modifică şi se completează în mod corespunzător.   

 

Art. IV. – Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în 

interes public, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din data de 10 

aprilie 2014, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se republică în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 


