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  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN  asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în 

România, transmis cu adresa PL-x 200/2019. 

          În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

PREŞEDINTE, 
 

Florin - Claudiu ROMAN 

PREȘEDINTE, 
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
 

 
 

SECRETAR 
 

Angelica FĂDOR 

 
 

SECRETAR 
 

Dumitru LUPESCU 
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RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 

privind reglementarea activităţii de voluntariat în România  
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbatere pe 
fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind 
reglementarea activităţii de voluntariat în România, trimis cu adresa nr. PLx 200 din 27 
martie 2019 şi înregistrat la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului  cu nr. 4c-7/148/2019, respectiv la Comisia pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională, cu nr. 4c-15/262 din 28.03.2019. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 1246/18.12.2018, a avizat negativ  
acest proiect de lege.  

Consiliul Economic și Social,  conform avizului cu nr. 6587/18.12.2018, a avizat 
nefavorabil acest proiect de lege. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
conform avizului cu nr 4c-6/278/3 aprilie 2019,  a avizat negativ  acest proiect de lege.    

Comisia juridică de disciplină și imunit ăți, conform avizului cu nr. Pl-x 
200/2019/9.04.2019 a avizat favorabil proiectul de lege.                                                        

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 25 martie 2019. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea unor prevederi din 

Legea nr.333/2003 precum şi din Legea nr.78/2014, în sensul introducerii în cadrul 
activităţilor de voluntariat de interes public a activităţii de pază civilă comunală/locală, 
ordine publică, activitate desfăşurată pentru apărarea ordinii publice. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi 
ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două comisii sesizate 
în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 



Membrii Comisia pentru administra ție publică și amenajarea teritoriului   au 
examinat proiectul de lege în ședința din 9 aprilie 2019.  

La lucrările Comisiei au fost prezenți, 21 de deputați, din totalul de 23 de membri 
ai Comisiei.  

În conformitate cu prevederile art. 55 din regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările  și  completările  ulterioare, la dezbateri a participat ca invitat 
domnul Apostol Tudorel, ofiţer specialist în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Membrii Comisiei pentru  apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 
examinat  proiectul de lege în ședința  din 16 aprilie 2019.  Membrii Comisiei pentru  
apărare,  ordine  publică şi siguranţă  naţională  au  fost prezenţi  la  ședință conform listei 
de prezență. 

În conformitate  cu  prevederile art. 55 din  regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  la  dezbateri a  participat  ca invitat 
domnul subsecretar de stat Mihai Bobescu, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate  de 
voturi,  să propună plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de lege pentru 
modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în 
România - Plx 200/2019, din următoarele considerente:                             
- măsurile instituite nu se justifică, întrucât legislaţia aplicabilă în domeniu este 
acoperitoare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea poliţiei locale nr. 
155/2010, cu modificările şi completările ulterioare, asigurând cadrul legal pentru 
efectuarea pazei în mediul rural; 
- asigurarea unor servicii suplimentare în scopul apărării ordinii publice poate fi realizată 
prin contractarea unor firme specializate de pază şi protecţie; 
- activitatea de voluntariat nu poate face obiectul efectuării vreunor plăţi de la bugetul 
local; 
- personalul specializat în asigurarea de servicii de pază şi protecţie se supune îndeplinirii 
unor condiţii specifice; 
- prin măsurile propuse, propunerea legislativă încalcă Directiva 2014/24/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice 
şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, precum şi Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- soluţia legislativă nu respectă principiul gestionării cu maximă eficienţă a fondurilor 
publice; 
- vizând asigurarea unor servicii publice, nu se justifică instituirea posibilităţii pentru 
consiliile locale de a institui taxe speciale pentru plata acestora. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Florin - Claudiu ROMAN 

PREȘEDINTE, 
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
 

 
 

SECRETAR 
 

Angelica FĂDOR 

 
 

SECRETAR 
 

Dumitru LUPESCU 
 


