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AVIZ
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,
cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost
sesizată, spre avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, trimisă cu
adresa nr.Plx 703 din 14 noiembrie 2018, înregistrată cu nr.4c‐13/1074 din 15.11.2018.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în
ședința din data de 12 noiembrie 2018.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin.
(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr.333/2003, în sensul instituirii posibilităţii efectuării pazei în mediul rural prin sisteme de
supraveghere video, avizate de inspectoratele de poliţie judeţene.
În şedința din data de 19 martie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de
disciplină şi imunități au examinat actul normativ supus avizării, expunerea de motive şi au
avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, transmis prin adresa cu nr.719 din
data de 19.07.2018.
Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctului de vedere
transmis prin adresa cu nr.1564 din 20.08.2018.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunități a hotărât, cu
majoritate de voturi, să aprobe avizarea negativă a propunerii legislative, în forma transmisă
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul permanent al Camerei Deputaților.
Potrivit dispozițiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de
reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare.
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