
 
 P a r l a m e n t u l    R o m â n i e i 

C a m e r a    D e p u t a ţ i l o r  
 

Comisia pentru muncă      Bucureşti, 18.02.1998 
   şi protecţie socială      Nr. XXXVI/7/95 
 
 

A V I Z 
asupra propunerii legislative pentru modificarea  

art.19 alineatul b. din Legea nr.18/1996 privind paza obiectivelor, 
bunurilor şi valorilor 

 
 

  Cu adresa nr.95 din 12 mai 1997 şi în conformitate cu prevederile art.86 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată 
cu avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.19 alineatul b. din Legea 
nr.18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor. 
 În urma dezbaterilor care au avut loc în şedinţa din 17.02.1998, comisia a hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative mai sus menţionate cu 
următoarele amendamente: 
 

Nr
.cr
t 

Textul iniţial Amendamentul propus Motivare 

0 1 2 3 
1 
. 

Titlul 
Propunere legislativă 
pentru modificarea art.19 
alineatul b. din Legea 
nr.18/1996 privind paza 
obiectivelor, bunurilor şi 
valorilor. 
 

Se propune reformularea 
textului după cum 
urmează: 
"Lege pentru modificarea 
art.16 alin.2 din Legea 
nr.18/1996 privind paza 
obiectelor, bunurilor şi 
valorilor " 

Întrucât stabilirea 
vârstei maxime până la 
care un locuitor al 
comunei, fără a avea 
calitatea de salariat, ar 
putea asigura paza prin 
rotaţie, se poate face 
prin completarea art.16 
alin.(2) şi nu prin 
modificarea art.19 din 
Legea nr.18/1996, 
deoarece acest text 
vizează condiţiile de 
îndeplinit pentru 
ocuparea postului de 
paznic. 

    
0 1 2 3 
2. Articol unic 

Articolul 19 aliniatul b din 
Se propune reformularea 
textului dpă cum urmează: 

Pentru o mai corectă 
formulare în vederea 



Legea privind paza 
obiectivelor, bunurilor şi 
valorilor, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.75 
din 11 aprilie 1996, se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: "să nu 
depăşească vârsta de 65 
ani, având aptitudini fizice 
şi profesionale adecvate 
funcţiei." 

"Articol unic 
Art.16, alineatul 2 din 
Legea nr.18/1996 privind 
paza obiectivelor, 
bunurilor şi valorilor, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr.75 din 11 
aprilie 1996, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Persoanele care execută 
paza prin rotaţie trebuie să 
îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art.19 lit.a) - 
d) şi să nu depăşească 
vârsta de 65 ani. " 

corelării titlului cu 
articolul unic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    PREŞEDINTE,           SECRETAR, 
 
VALENTIN ADRIAN ILIESCU    TEODOR STANCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Întocmit, 
Monica Ralu Curta 


