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RAPORT DE REEXAMINARE 
asupra proiectului de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

 
1.În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională, a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, în vederea reexaminării, cu 
proiectul de Lege privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, trimis cu adresa nr. 
295/2002/2003 din 17 februarie 2003 şi înregistrat sub nr. 32/125 din 18 februarie  2003. 

Nu au fost sesizate comisii pentru avizare. 
Preşedintele României, la 21 ianuarie 2003, s-a adresat Parlamentului cu CEREREA DE REEXAMINARE a 

art. 6 alin. (7), art.20 alin. (2), art.23 alin. (1), art. 24, art. 28 alin. (2), art. 48 lit. o) şi art. 68 din Legea privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, trimisă la Administraţia Prezidenţială pentru promulgare. 

Membrii comisiei au constatat obiectivitatea solicitării de reexaminare,  exprimându-şi, în parte, acordul cu 
forma adoptată de Senat.  

2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi se adoptă potrivit art.74 alin. (2) din 
Constituţie. 

3. La lucrările comisiei au fost prezenţi  24 deputaţi din totalul de 26 de membri ai comisiei. 



4. Senatul a reexaminat Legea  privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, în 
şedinţa din 10 februarie 2003. 

În urma reexaminării, în şedinţa  din  4 martie 2003, cu unanimitate de voturi pentru, Comisia propune 
Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu modificări la art. 6 alin. (6) şi (7), art. 20 alin. (2), 
art. 23 alin. (1) şi art. 24.  

 
Amendamente admise 

 
Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt 

 
Textul adoptat de Senat 

 
Textul propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
propunerii 

amendamentelor 

0 1 2 3 
1 Articolul 6, alineatele (6) şi (7) 

 
(6)La solicitarea persoanelor fizice sau 
juridice, în situaţii care nu suferă amânare,  la 
propunerea comandantului Jandarmeriei 
Române, ministrul de interne poate aproba 
asigurarea temporară  a  pazei  cu  efective  de  
jandarmi  a  unor   obiective, bunuri, valori şi 
transporturi speciale, altele decât cele 
prevăzute la alin.(1) şi (2). 
(7)Prin situaţii care nu suferă amânare se 
înţeleg stările de fapt caracterizate prin 
tensiuni interne, acte de dezordine şi 
tulburarea gravă a ordinii publice, dezastre, 
furturi frecvente din proprietatea publică sau 
privată, care impun luarea de îndată, sub pază 
cu efective de jandarmi, a unor obiective, 
amplasamente, suprafeţe de teren, altele decât 
cele prevăzute la alin.(1) şi (2), precum şi 

 
 
“(6)La solicitarea persoanelor fizice sau 
juridice, în situaţii care nu suferă amânare,  la 
propunerea comandantului Jandarmeriei 
Române, ministrul de interne poate aproba 
asigurarea temporară  a  pazei  cu  efective  de  
jandarmi  a  unor   obiective, bunuri, valori şi 
transporturi speciale, altele decât cele 
prevăzute la alin.(1) şi (2). Prin situaţii care 
nu suferă amânare se înţeleg stările de fapt 
caracterizate prin tensiuni interne, acte de 
dezordine şi tulburarea gravă a ordinii 
publice, dezastre, furturi frecvente din 
proprietatea publică sau privată, care 
impun luarea de îndată, sub pază cu efective 
de jandarmi, a unor obiective, 
amplasamente, suprafeţe de teren, altele 
decât cele prevăzute la alin.(1) şi (2). 

 
 
 
Prima parte a alin.  (7) a fost 
adăugată în completarea alin. (6) 
iar a doua parte a rămas ca alineat 
distinct, fără modificarea fondului 
reglementării, pentru o mai bună 
sistematizare a categoriilor de 
norme, care se referă la situaţii 
diferite. 



situaţiile în care organele de stat cu 
atribuţii în domeniul apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale, în caz de 
pericol imminent, solicită expres această 
intervenţie. 
 
 
 
 

- 

 
 
 
(Autor: dl.dep.Octavian Mitu) 
 
(7) La solicitarea organelor de stat cu 
atribuţii în domeniul apărării, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale, în caz de 
pericol iminent, paza cu efective de 
jandarmi se asigură prin ordin al 
comandantului Jandarmeriei Române.” 
(Autori:d-nii dep.Octavian Mitu şi Ioan Oltei) 

2 Articolul 20, alineatul (2) 
 
(2) Societăţile specializate de pază şi protecţie 
pot funcţiona în baza licenţei eliberate de 
Inspectoratul General al Poliţiei, cu avizul 
prealabil al Serviciului Român de Informaţii, 
pentru cel puţin unul din obiectele de 
activitate prevăzute la  alin. (4), care poate fi 
reînnoită la fiecare 3 ani.Retragerea avizului 
prealabil al Serviciului Român de 
Informaţii poate constitui temei pentru 
anularea licenţei de funcţionare. 

 
 
“(2) Societăţile specializate de pază şi protecţie 
funcţionează în baza licenţei eliberate de 
Inspectoratul General al Poliţiei, cu avizul 
prealabil al Serviciului Român de Informaţii, 
pentru cel puţin unul din obiectele de activitate 
prevăzute la  alin. (4), care poate fi reînnoită la 
fiecare 3 ani.” 
 
(Autori:d-nii.dep.Virgil Popescu - pentru “funcţionează” şi 
Dănuţ Saulea – pentru eliminarea tezei finale) 

 
 
 
Textul nu este necesar întrucât, 
art. 69 lit. a) cuprinde prevederea 
potrivit căreia urmează a fi  
stabilite, prin hotărâre a 
Guvernului,  norme speciale 
privind eliberarea, suspendarea, şi 
anularea lecenţelor, precum şi a 
avizelor stabilite prin prezenta 
lege. 

3 Articolul 23, alineatul (1) 
 
(1) Garda de corp se asigură de către 
societăţile specializate de pază şi protecţie 
care au primit licenţă în acest scop, prin 
personal special pregătit.La eliberarea 
licenţei este necesar şi avizul prealabil al 
Serviciului de Protecţie şi Pază, retragerea 
acestuia constituind temei pentru anularea 
lecenţei. 
 

 
 
“(1) Garda de corp se asigură de către 
societăţile specializate de pază şi protecţie care 
au primit licenţă în acest scop, prin personal 
special pregătit.” 
 
 
 
 
(Autori:d-nii dep. Răzvan Ionescu şi Octavian Mitu) 

 
 
 
Nu este necesară avizarea 
prealabilă  de către acest serviciu. 
Atribuţia nu se regăseşte în legea 
de organizare şi funcţionare şi nici 
în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 103/2002 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 191/1998. 



4 Articolul 24 
 
Art. 24.- (1)Personalul care execută serviciul 
de gardă de corp este obligat ca  în activităţile 
desfăşurate să respecte legile în vigoare şi să 
nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor. 
(2) Serviciul de Protecţie şi Pază poate 
efectua controale privind modul în care 
personalul ce execută serviciul de gardă de 
corp respectă prevederile prezentei legi. 

 
 
"Art. 24.- Personalul care execută 
serviciul de gardă de corp este obligat ca  în 
activităţile desfăşurate să respecte legile în 
vigoare şi să nu lezeze în vreun fel drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor." 
 
 
SE ELIMINĂ 
 
(Autori:d-nii dep. Răzvan Ionescu şi Octavian Mitu) 

 
 
 
 
 
 
 
Potrivit art.51, modul de acţiune a 
personalului care execută serviciul 
de gardă de corp se stabileşte prin 
planul de protecţie avizat de 
poliţie.Textul de la lit. l) a art. 55 
prevede că efectuarea de controale 
revine Ministerului de Interne. 

 
 Nu sunt amendamente respinse. 
  
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Răzvan IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.exp. Mihai Ţăranu 
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Către 
BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL DE REEXAMINARE  asupra   proiectului de Lege privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, trimis cu adresa nr. 295/2002/2003 din 17 februarie 
2003 şi înregistrat la Comisie cu nr. 32/125 din 18 februarie  2003.    

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 



 
PREŞEDINTE, 

 
Răzvan IONESCU 

 


