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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor 

 
           1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, trimisă cu adresa nr. PLx 703 din 14 noiembrie 2018 şi 
înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu nr. 4c-
15/803/15.11.2018. 
         Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 
719 din 19.07.2018. 
       Senatul a respins inițiativa legislativă, în şedinţa din 12 noiembrie 2018.      
       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. 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 

 3.  La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Mihai Chirică - subsecretar 
de stat Ministerul Afacerilor Interne. 
         4. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

           5.  Membrii Comisiei pentru apărare, ordine  publică și siguranță națională  au  fost  
prezenţi la şedinţă  conform listei de  prezenţă. 

 6. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 29.11.2018, cu unanimitate  de voturi, Comisia 
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională propune plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente:  

- Obligaţia asigurării pazei revine tuturor organelor de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi locale, modalităţile de efectuare a pazei în mediul rural stabilindu-se, 
potrivit art. 18 alin. (4) din Legea nr. 333/2003, prin hotărâre a consiliului local, după 
consultarea prealabilă a locuitorilor, în formele prevăzute de lege, respectiv pază cu 



 

efective de jandarmi, pază cu poliţişti locali, pază proprie sau pază prin societăţi 
specializate. 
       -    In privinţa modalităţii de asigurare a serviciului de pază în mediul rural, dispoziţiile 
art. 21 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că acesta se 
realizează prin instituirea unor posturi fixe şi/sau patrule mobile pe raza administrativ-
teritorială a comunei, cu personal de pază propriu al primăriei, calificat şi atestat, cu 
personal al poliţiei locale sau agenţi din cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie. 
In acest context, precizăm că asigurarea pazei utilizând sistemele de supraveghere video 
nu reprezintă în sine, în accepţiunea Legii nr. 333/2003, o formă de asigurare a pazei 
obiectivelor, valorilor şi persoanelor. 
      

 
 

 
 

                     Preşedinte                                                               Secretar 
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              Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, trimisă cu adresa nr. Plx 703 din 14 noiembrie 2018 şi 
înregistrată cu nr. 4c -15/803 din 15.11.2018. 
              În raport cu obiectul şi conţinutul acesteia, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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