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Către 

 

 Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor, transmis pentru dezbatere în fond Comisiei pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională cu adresa PL-x nr. 596 din 11 octombrie 

2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională   

                                                                                                                                                                                                                              

Bucureşti, 21.11.2022  

Nr. 4c-15/354 

PLx. 596/2022                        

 

 

RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.34/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 114 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor, transmis cu adresa PLx nr. 596 din 11 octombrie 2022 și 

înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu 

nr.4c-15/354 din 11 octombrie 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr.333/2003, în sensul prevederii unor mecanisme aplicabile în 

cazul pazei obiectivelor diplomatice (sedii ale misiunilor diplomatice, agenţiilor şi 

reprezentanţelor economice străine şi sedii ale unor organizaţii internaţionale) şi a 

organismelor internaţionale care desfăşoară activităţi pe teritoriul ţării, prevăzute 

la art.6 alin.(2) din lege.  

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră Decizională. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 05 octombrie 2022. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță, cu observații 

și propuneri, conform avizului cu nr. 990/30.08.2022. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil potrivit adresei cu nr.4c- 

4c-16/52 din 19 octombrie 2022. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

dezbătut proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 21 noiembrie 2022. La 

lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
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În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, la dezbateri au participat în calitate de invitați din partea Ministerului 

Afacerilor Interne domnul subsecretar de stat Adrian Petcu și domnul Dumitrache 

Louis – director Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.34/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor - PLx 596/2022, cu 

amendamentele admise din anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 
 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Viorel SALAN 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 



Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor - PLx 596/2022 

 

Nr.crt. Text Ordonanță Text adoptat de Senat 

 

Amendamente 

 

Motivare 

1.   LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.34/2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor 

Nemodificat 

 

2.   Articol unic. – Se aprobă Ordonanța 

Guvernului nr. 34 din 31 august 2022 

pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. 

III.1 din Legea nr. 186/2022 privind 

abilitarea Guvernului de a emite 

ordonanțe, și publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 

31 august 2022. 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța 

Guvernului nr. 34 din 31 august 2022 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 

adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din 

Legea nr. 186/2022 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanțe, și 

publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 856 din 31 august 2022, cu 

următoarea modificare: 

 

3.  ORDONANŢĂ nr. 34 din 31 

august 2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor 

Nemodificat Nemodificat 

 

4.  Art. I 

 

1.La articolul 5, după alineatul (4) 

se introduc două noi alineate, alin. 

(41) şi (42), cu următorul cuprins: 

 

Nemodificat Nemodificat 
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"(41) În cazul obiectivelor 

diplomatice şi al organismelor 

internaţionale prevăzute la art. 6 

alin. (2), planul de pază se 

întocmeşte de către comandantul 

unităţii de jandarmi care asigură 

paza acestora. 

 

(42) În sensul prezentei legi, prin 

obiective diplomatice se înţelege 

localurile misiunilor diplomatice, 

ale oficiilor consulare, ale 

agenţiilor şi reprezentanţelor 

economice străine, ale 

organizaţiilor internaţionale, 

respectiv obiectivele folosite 

pentru realizarea scopurilor 

acestora, inclusiv reşedinţele 

şefilor acestor obiective." 

 

5.  2.La articolul 6, alineatele (1) şi 

(3) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 

"Art. 6 

(1) Paza obiectivelor de 

importanţă deosebită pentru 

apărarea ţării, activitatea statului, 

economie, ştiinţă, cultură şi artă, 

ale unor instituţii din domeniul 

financiar-bancar, a obiectivelor 

diplomatice, precum şi a 

transporturilor valorilor deosebite 

sau speciale se asigură cu efective 

de jandarmi. 

........................................ 

 

Nemodificat Nemodificat 

 



2 

 

(3) Unităţile bugetare, obiectivele 

diplomatice, organismele 

internaţionale prevăzute la alin. 

(2), precum şi unităţile de interes 

strategic care deţin instalaţii ori 

obiective de o deosebită 

importanţă naţională, beneficiare 

de pază cu efective de jandarmi, 

care sunt exceptate de la plată, se 

stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului." 

6.  3. La articolul 7, după alineatul 

(1) se introduc două noi alineate, 

alin. (11) și (12), cu următorul 

cuprins: 

 

(11) Prin excepţie de la alin. (1), 

în cazul pazei obiectivelor 

diplomatice şi a organismelor 

internaţionale prevăzute la art. 6 

alin. (2), nu se încheie contracte 

de prestări de servicii, iar 

obligaţiile specifice beneficiarului 

de pază se îndeplinesc de către 

autorităţile administraţiei publice 

locale, la solicitarea Ministerului 

Afacerilor Externe, Ministerului 

Afacerilor Interne sau a 

Serviciului Român de Informaţii, 

după caz. 

 

(12) Îndeplinirea obligațiilor 

prevăzute la alin. (11) se asigură 

de către autoritățile administrației 

publice locale în limita 

fondurilor alocate cu această 

destinație potrivit art.5 alin. (1) 

Nemodificat 

 

 

 

 

Nemodificat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

- La articolul I punctul 3, alineatul (12) 

al articolului 7 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

 

Nemodificat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„(12) Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la 

alin. (11) se asigură de către autoritățile 

administrației publice locale.”   
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lit. b) și c) din Legea nr. 

273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare.”    

 

 

 

 

 

 Autor: Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională 

7.  Art. II 

În termen de 60 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei 

ordonanţe, prin hotărâre a 

Guvernului, se stabilesc 

obligaţiile specifice beneficiarului 

de pază, prevăzute la art. 7 alin. 

(11) din Legea nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, republicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 189 din 18 martie 

2014, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Nemodificat 

 

Nemodificat 

 

 

 


