
  
 

  
  

 
 
 

Propuneri de modificare 
Privind Legea nr. 477 din 12 noiembrie 2003, Republicată, 

privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare 
  
   
ART. 47 
    Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile 
locale, fiecare în domeniul său de activitate, îndeplinesc următoarele atribuţii: 
    a) transmit Administraţiei Naţionale propuneri privind asigurarea consumului şi a 
protecţiei populaţiei, precum şi a nevoilor pentru buna funcţionare a operatorilor 
economici din profil teritorial, în situaţia de mobilizare sau de război, pentru a fi incluse 
în planul de mobilizare; 
    b) iau măsuri şi creează condiţii de realizare prioritară a obiectivelor stabilite în planul 
de mobilizare, îndrumând operatorii economici pentru îndeplinirea programelor 
economice prin utilizarea în regim de urgenţă a capacităţilor existente în starea de 
mobilizare şi de război; 
    c) propun includerea din timp de pace a obiectivelor de pregătire a teritoriului pentru 
apărare în programele de investiţii proprii şi iau măsuri de asigurare a fondurilor 
necesare realizării acestora cu prioritate; 
    d) întocmesc programele de aprovizionare a populaţiei judeţului/municipiului 
Bucureşti/localităţii cu principalele produse alimentare şi industriale raţionalizate, în caz 
de mobilizare sau de război; 
    e) asigură prin operatorii economici din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, 
localurile, cazarmamentul, materialele şi mijloacele de transport necesare formaţiunilor 
medico-sanitare prevăzute a se înfiinţa în caz de mobilizare sau de război; 
    f) întocmesc şi actualizează monografiile economico-militare ale judeţului, respectiv 
ale municipiului Bucureşti, conform instrucţiunilor*) emise în acest scop; 
    g) fac propuneri pentru întocmirea planului de evacuare a populaţiei şi a bunurilor din 
patrimoniul naţional, arhivistic, material şi a altor valori de interes naţional şi 
organizează în acest scop asigurarea mijloacelor de transport, a spaţiilor de cazare şi de 
depozitare necesare. 
  
  
 
 
 
 



  
 

  
  

 
  
CAP. 6 
    Asigurarea materială şi financiară 
  
#M1 
    ART. 76 
    (1) Consiliile judeţene/locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt Ministerul 
Apărării Naționale este obligat să asigure centrelor militare din raza lor de activitate 
terenurile, localurile, instalaţiile de telecomunicaţii, sistemele şi serviciile informatice, 
autoturismele, alte dotări şi materiale, precum şi fondurile necesare desfăşurării 
activităţii specifice, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) Ministerul Apărării 
Naționale este obligat să încheie, pentru centrele militare, contracte de 
furnizare/prestare de servicii de energie electrică, termică, alimentare cu apă, 
canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poştă, fax, precum şi să 
achite contravaloarea acestor servicii, potrivit tarifelor în vigoare. 
    (3) Obligaţia de a achita contravaloarea serviciilor menţionate la alin. (2) este valabilă 
şi pentru situaţia în care terenurile, localurile şi mijloacele fixe ale centrelor militare se 
află în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. 
#M1 
    ART. 77 
    (1) Cheltuielile de reparaţii, întreţinere şi amenajare a localurilor centrelor militare 
zonale, judeţene şi de sector se suportă de autorităţile administraţiei publice locale către 
Ministerul Apărării Naționale. 
#B 
    (2) Reparaţiile capitale pentru localurile aflate în administrarea Ministerului Apărării 
se suportă de acest minister. 
    (3) Cheltuielile de modernizare a patrimoniului centrelor militare, cele pentru 
achiziţionarea de carburanţi-lubrifianţi şi pentru paza localurilor centrelor militare se 
suportă din bugetele autorităţilor administraţiei publice locale. bugetul Ministerul 
Apărării Naționale. 
#M1 
    ART. 78 
    Autorităţile administraţiei publice locale pot schimba total sau parţial destinaţia 
imobilelor asigurate centrelor militare numai cu acordul Ministerului Apărării Naţionale 
şi numai după ce au pus la dispoziţia centrelor militare alte imobile amenajate şi utilate 
conform prevederilor legale, în condiţii care să nu afecteze desfăşurarea activităţii 
specifice. 
#B 



  
 

  
  

    ART. 79 
    Autorităţile administraţiei publice locale asigură plata personalului din afara centrelor 
militare care desfăşoară activitate în cadrul comisiilor locale de recrutare-încorporare. 
  
    CAP. 7 
    Sancţiuni 
  
    ART. 80 
    (1) Constituie contravenţie săvârşirea de către cetăţenii încorporabili şi de către 
rezervişti a uneia dintre următoarele fapte: 
    a) refuzul de a primi ordinul de chemare; 
    b) prezentarea cu întârziere la comisia locală de recrutare-încorporare la data, ora şi 
locul prevăzute în ordinul de chemare, dacă întârzierea nu depăşeşte 3 zile, astfel încât 
fapta să constituie infracţiune, iar în cazul în care nu au primit ordin de chemare, în 
termen de cel mult două luni de la împlinirea vârstei de 18 ani; 
    c) neprezentarea la data, ora şi locul prevăzute în ordinul de chemare, pentru 
clarificarea situaţiei militare sau pentru concentrare; 
    d) neprezentarea, înaintea plecării din ţară, la organul de evidenţă militară, pentru a 
preda livretul militar, adeverinţa de recrutare ori ordinul de chemare la mobilizare; 
    e) neprezentarea, în termenul legal, pentru primirea documentelor personale de 
evidenţă militară; 
    f) întârzierea nejustificată la recrutare-încorporare, concentrare, mobilizare sau 
pentru clarificarea situaţiei militare, la instituirea stării de urgenţă, a stării de asediu sau 
la declararea mobilizării ori a stării de război; 
    g) pierderea, deteriorarea sau înstrăinarea documentelor personale de evidenţă 
militară; 
    h) neprezentarea la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare; 
    i) neprezentarea pentru executarea serviciului alternativ; 
#M1 
    j) neprezentarea, în termen de o lună, în vederea luării în evidenţă la centrele militare 
pe raza cărora şi-au schimbat domiciliul. 
#B 
    (2) Constituie contravenţie săvârşirea de către angajatori a uneia dintre următoarele 
fapte: 
    a) neactualizarea evidenţei militare a cetăţenilor încorporabili şi a rezerviştilor; 
    b) necomunicarea, în termenul stabilit, a schimbărilor survenite în datele de evidenţă 
militară ale cetăţenilor încorporabili şi rezerviştilor; 
    c) neprezentarea sau neasigurarea persoanelor stabilite pentru încadrarea comisiilor 
locale de recrutare-încorporare; 



  
 

  
  

    d) neînmânarea ordinelor de chemare şi netrimiterea dovezilor de înmânare a 
ordinelor de chemare în termenul stabilit; 
    e) neacordarea pentru salariaţi a sprijinului necesar îndeplinirii obligaţiilor referitoare 
la serviciul militar; 
    f) nerespectarea prevederilor art. 46 lit. d). 
#M1 
    (3) Constituie contravenţie nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice 
locale a prevederilor art. 76, 77, 78 şi 79 referitoare la asigurarea materială şi financiară 
a centrelor militare. 
#M1 
    ART. 81 
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 80 alin. (1) se sancţionează după cum urmează: 
    a) cu amendă de la 1 punct la 2 puncte, faptele prevăzute la lit. d), e), g) şi j); 
    b) cu amendă de la 2 puncte la 6 puncte, faptele prevăzute la lit. c) şi h); 
    c) cu amendă de la 4 puncte la 8 puncte, fapta prevăzută la lit. b); 
    d) cu amendă de la 8 puncte la 16 puncte, faptele prevăzute la lit. a), f) şi i). 
    (2) Contravenţiile prevăzute la art. 80 alin. (2) se sancţionează după cum urmează: 
    a) cu amendă de la 16 puncte la 20 de puncte, faptele prevăzute la lit. a) - e); 
    b) cu amendă de la 160 de puncte la 200 de puncte, fapta prevăzută la lit. f). 
    (3) Contravenţiile prevăzute la art. 80 alin. (3) se sancţionează cu amendă de la 160 la 
200 de puncte. 
    (4) Valoarea unui punct este de 20% din valoarea salariului minim brut pe economie. 
  
 
 
 


