
PARLAMENTUL ROMANIEI          Nr.160/XVIII/12/1997  
Camera Deputaţilor           29 aprilie 1998 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 

RAPORT SUPLIMENTAR 
referitor la textul amendamentelor la  articolul 13, alin.1, din Raportul nr.160/XVIII/12 din 5 martie 1998, asupra 
propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază. 
 

Nr. 
crt. 

Textul art.13, alin 1, din Raportul 
nr.160/XVIII/12 /05.03.1998 

Textul nou propus Motivare 

    0 1 2 3 
    1 Art.13 alin.1,lit.b) organizează şi 

desfăşoară activităţi  pentru 
culegerea,verificarea şi 
valorificarea informaţiilor necesare 
numai îndeplinirii misiunilor de 
protecţie şi pază, în condiţiile 
stabilite prin lege.Pentru asigurarea 
protecţiei persoanelor prevăzute în 
art.1, alin.(1), Serviciul de 
Protecţie şi Pază este autorizat să 
facă schimburi de informaţii şi să 
coopereze cu serviciile speciale cu 
atribuţii în domeniu din ţară şi 
străinătate; 

Art.13 alin.(1), lit.b) organizează şi 
desfăşoară activităţi de 
culegere,verificare şi valorificare a 
informaţiilor necesare numai 
pentru îndeplinirea misiunilor de 
protecţie şi pază, în condiţiile 
stabilite prin legea siguranţei 
naţionale. Pentru asigurarea 
protecţiei persoanelor prevăzute în 
art.1, alin.(1), Serviciul de 
Protecţie şi Pază este autorizat să 
facă schimburi de informaţii şi să 
coopereze cu servicii  de 
informaţii şi cu structuri 
departamentale cu atribuţii în 
domeniu, din ţară şi străinătate; 

O mai bună concretizare a 
dispoziţiei legale şi a factorilor cu 
care S.P.P. este autorizat să facă 
schimburi de informaţii şi să 
coopereze. 



 2

    
   0 1 2  3 

    2 c) poate efectua, prin personal 
anume desemnat, cu respectarea 
legii, verificări prin: solicitarea şi 
obţinerea de obiecte, înscrisuri sau 
relaţii oficiale de la instituţii 
publice; consultarea de specialişti 
ori experţi; primirea de sesizări sau 
note de relaţii; fixarea unor 
momente operative, prin 
fotografiere, filmare, înregistrare 
ori prin alte mijloce tehnice; 
constatări personale, inclusiv prin 
operaţiuni tehnice; 

c) poate efectua,  cu respectarea 
legii siguranţei naţionale, 
verificări prin: solicitarea şi 
obţinerea de obiecte, înscrisuri sau 
relaţii oficiale de la instituţii 
publice; consultarea de specialişti 
ori experţi; primirea de sesizări sau 
note de relaţii; fixarea unor 
momente operative prin mijloace 
tehnice sau prin constatări 
personale. 

Îmbunătăţire redacţională. 

    
   3 d) solicită procurorului, în cazuri 

justificate , autorizarea efectuării 
unor acte în scopul culegerii de 
informaţii pentru îndeplinirea 
misiunilor specifice, în condiţiile 
legii siguranţei naţionale; 

d) solicită procurorului, în cazuri 
justificate , autorizarea efectuării 
unor activităţi în scopul culegerii 
de informaţii pentru îndeplinirea 
misiunilor specifice, în condiţiile 
legii siguranţei naţionale; 

Îmbunătăţire redacţională. 

    
    4 e) întocmeşte, cu respectarea 

prevederilor Codului de procedură 
penală, acte de constatare ce pot 
constitui mijloace de probă, 

Text nemodificat  
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consemnând   rezultatele  
    

  0 1 2 3 
 activităţilor prevăzute la lit.c) şi d);   
    
   5 f) coordonează activitatea  

tuturor instituţiilor implicate în 
efectuarea transporturilor şi 
asigurarea serviciilor de 
telecomunicaţii speciale în ţară şi 
în străinătate, pentru demnitarii 
români şi străini cărora li se asigură 
protecţie; 

f) în vederea îndeplinirii 
misiunilor specifice, cooperează 
cu instituţiile implicate în 
efectuarea transporturilor şi 
asigurarea serviciilor de 
telecomunicaţii speciale în ţară şi 
în străinătate, pentru demnitarii 
români şi străini cărora li se asigură 
protecţie; 

Raporturilor pe care  S.P.P. le are 
cu instituţiile participante la 
îndeplinirea misiunilor specifice 
sunt de cooperare. 

    
     6 g) intervine independent şi în 

cooperare cu alte organe prevăzute 
de lege, în situaţiile când sunt puse 
în pericol viaţa, integritatea fizică 
sănătatea sau libertatea de acţiune a 
persoanelor cărora le asigură 
protecţie şi securitatea obiectivelor 
păzite, în scopul prevenirii unor 
asemenea situaţii, neutralizării, 
capturării sau anihilării elementelor 
teroriste sau agresive; 

Text neschimbat  
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   7 Comisia propune eliminarea 
textului 

Text neschimbat Textul literei e) din propunerea 
legislativă  va fi cuprins în art.21 
din proiect, ca alin.2. 

    
    0 1 2 3 

  8 Ca urmare a eliminării lit.e), lit. f) 
va deveni lit.h) şi va avea text 
neschimbat. 
   h)........... 

 
 
 
Text neschimbat 

Textul literei f) din propunerea 
legislativă va deveni lit.h), pentru 
respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

    
   9 Ca urmare a amendamentului 

anterior, devine lit.i) 
 
    i) organizează activitatea proprie 
de apărare a secretului de stat şi de 
prevenire a scurgerii de date şi 
informaţii care, potrivit legii, nu 
sunt destinate publicităţii; 

Text neschimbat 
 
 
Text neschimbat 

Literea g) din propunerea 
legislativă devine literea i) 

    
   10  Comisia propune eliminarea 

textului, 
j) îndeplineşte şi alte atribuţii 
specifice domeniului său de 
activitate ce vor fi stabilite prin 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare. 

Propunerea de eliminare se referea 
la textul lit.h) din propunerea 
legislativă. 
Plenul Camerei Deputaţilor a 
hotărât  menţinerea textului. Ca 
urmare, pentru respectarea 
normelor de tehnică legislativă, 
lit.h), devine lit.j). 
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  11 Comisia propune o nouă 
prevedere,la art.13, şi ca urmare a 
eliminării, va fi lit.j) cu următorul 
conţinut: 

  

    
   0 1 2 3 

 j) la cererea conducătorilor 
instituţiilor a căror pază o 
asigură,avizează, în condiţiile legii, 
persoanele care urmează să 
desfăşoare activităţi cu caracter 
permanent sau temporar în 
obiectivele respective. Avizul este 
facultativ. 

 
Text eliminat  

 
Hotărârea Plenului Camerei 
Deputaţilor. 

    
 
 
 PREŞEDINTE             SECRETAR 
 
 
 Prof.dr.Ioan Mircea Paşcu          Mihail Gabriel Ioniţă 
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