EXPUNERE DE MOTIVE
Conform prevederilor Legii nr. 191/1998, Serviciul de Protecţie şi
Pază este autoritate administrativă autonomă, cu atribuţii în domeniul
siguranţei naţionale, specializat în asigurarea protecţiei demnitarilor
români, a demnitarilor străini pe timpul şederii în România, a familiilor
acestora, în limitele competenţelor legale, precum şi în asigurarea pazei
sediilor de lucru şi a reşedinţelor de lucru şi a reşedinţelor acestora,
potrivit hotărârilor Consiliului Suprem de Apărate a Ţării.
De la apariţia legii şi până în prezent, misiunile specifice
serviciului s-au amplificat şi diversificat, s-au petrecut evenimente care
au determinat schimbări în strategia combaterii fenomenului terorist pe
plan mondial şi naţional, s-au intensificat preocupările unor persoane din
ţară şi din străinătate de a iniţia, organiza şi pregăti acţiuni teroriste.
Escaladarea fără precedent a actelor cu caracter terorist are
implicaţii majore asupra asigurării securităţii demnitarilor, iar prezenţa şi
funcţionarea pe teritoriul româniei a unor grupări cu caracter extremist
pun în pericol demnitarii protejaţi.
Aceste împrejurări justifică şi cazul excepţional prevăzut la art. 114
alin. (4) din Constituţie şi impun modificarea şi completarea Legii de
organizare şi funcţionare a Serviciului de Protecţie şi Pază în regim de
urgenţă, astfel încât să se asigure temeiul legal pentru ca Serviciul de
Protecţie şi Pază să dispună de pârghiile şi mijloacele necesare pentru
prevenirea şi contracararea oricăror tentative de atentat, în contextul
noilor şi multiplelor ameninţări la adresa demnitarilor protejaţi.
Dejucarea planurilor potenţialilor atentatori, care în mod firesc
evită elementele clasice ale dispozitivelor de protecţie, cunoaşterea în
profunzime a mediilor şi obiectivelor în care urmează să fie prezenţi
demnitarii protejaţi, obţinerea cu operativitate a datelor referitoare la
firme sau persoane care urmează să desfăşoare activităţi în obiectivele
permanente sau temporare din competenţă, paza instituţiilor fundamentale
ale statului care concentrează un volum deosebit de date şi informaţii
secrete sau nedestinate publicităţii necesită adaptarea organizării şi
funcţionării serviciului la noile realităţi.
Totodată, acest lucru este impus şi de necesitatea asigurării
cadrului legal pentru ca Serviciul de Protecţie şi Pază să poată realiza
unele venituri extrabugetare, în scopul completării fondurilor financiare
alocate instituţiei. De asemenea facilităţi beneficiază, prin legile proprii
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de organizare şi funcţionare, toate celelalte instituţii din domeniul
apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat
Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2002
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea
şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază.

