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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
                         

Comisia pentru apărare,  
ordine publică şi siguranţă naţională 
Nr. 32/279 
Nr. 32/280 
Nr. 32/419 
Nr. 32/420 

Bucureşti, 26.10.2006  
               

PL.x. 310/2006
PL.x. 312/2006
PL.x. 535/2006

                                                                     P.l.x. 538/2006   
 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor, proiectului de Lege pentru modificarea alin.(7) al art. 18 din Legea nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, proiectului de Lege pentru modificarea art. 18 

din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, precum şi asupra 
propunerii legislative privind 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, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu:  
- proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 

şi protecţia persoanelor, trimis cu adresa nr. PL.x 310 din 18 aprilie 2006 şi înregistrat cu nr. 32/279 din 19 aprilie 2006; 

aparare
Original
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- proiectul de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, trimis cu adresa nr. PL.x 312 din 18 aprilie 2006 şi înregistrat cu nr. 32/280 din 
19.04.2006;  
- proiectul de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor, trimis cu adresa nr. PL.x 535 din 12 iunie 2006 şi înregistrat cu nr. 32/419 din 12.06.2006; 
- propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor, trimisă cu adresa nr. Pl.x 538 din 12 iunie 2006 şi înregistrată cu nr. 32/420 din 12.06.2006. 
 
Potrivit prevederilor art. 68 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia întocmeşte un singur 

raport asupra iniţiativelor legislative menţionate mai sus, acestea având acelaşi obiect de reglementare. 
În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat următoarele: 
 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor (P.L.X. 310/2006) a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul                   
nr. 1391/11.10.2006. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu nr. 26/872 din 3 mai a.c., a 
avizat favorabil acest proiect de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu nr. 272 din 10 mai 2006, a avizat favorabil proiectul de lege.  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. PL.x-310 din 3 mai a.c., a avizat favorabil proiectul de lege. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 10 aprilie 2006. Totodată, Guvernul, prin adresa           

nr. 3212 din 13.12.2006, susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (P.L.X. 312/2006) a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul    
nr. 1516/27.10.2006. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu nr. 26/874 din 3 mai a.c., a 
avizat favorabil acest proiect de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu nr. 274 din 10 mai 2006, a avizat favorabil proiectul de lege.  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. PL.x-312 din 3 mai a.c., a avizat favorabil proiectul de lege. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 12 aprilie 2006.  
Guvernul, prin adresa nr. 146 din 13.01.2006, susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor (P.L.X. 535/2006) a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul                    
nr. 359/09.03.2006. 
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Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu nr. 26/1034 din 5 septembrie 
a.c., a avizat favorabil acest proiect de lege. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu nr. 446 din 19 septembrie 2006, a avizat favorabil proiectul de lege.  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. PL.x-535 din 27 septembrie a.c., a avizat favorabil proiectul de lege. 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 7 iunie 2006.  
Guvernul, prin adresa nr. 912 din 20.03.2006, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (P.l.x. 538/2006) a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul                    
nr. 400/20.03.2006. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu nr. 26/1035 din 5 septembrie 
a.c., a avizat negativ această propunere legislativă. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, cu nr. 449 din 19 septembrie 2006, a avizat negativ propunerea legislativă.  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. PL.x-538 din 27 septembrie a.c., a avizat negativ iniţiativa 

legislativă. 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data de 7 iunie 2006. 
Guvernul, prin adresa nr. 1159 din 10.04.2006, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
 
Din analiza comparativă, membrii Comisiei au constatat faptul că între aceste iniţiative legislative există asemănări 

de conţinut, obiectul normativ reprezentându-l reglementarea modulului de asigurare a pazei în mediul rural, precum şi 
sancţionarea mai severă a nerespectării normelor privind inviolabilitatea proprietăţii şi a persoanei. 

2. Propunerile legislative fac parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 76 alin. (1)  din Constituţia 
României, republicată. 

3. La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Mircea Alexandru, secretar de stat în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

4. La lucrări au fost prezenţi 21 deputaţi din totalul de 24 membri ai Comisiei. 
5. Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
În şedinţele din 17 şi 24 octombrie 2006, în urma examinării iniţiativelor legislative şi a amendamentelor depuse în 

scris sau formulate oral în timpul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să solicite plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (P.L.X. 312/2006), a proiectului de Lege pentru modificarea art.18 
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din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (P.L.X. 535/2006) şi a 
propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor (P.l.x. 538/2006) şi totodată, să propună adoptarea cu modificări a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor      
(P.L.X. 310/2006), în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
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I. Amendamente  admise 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor 

Text Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

0 1 2 3 4 
1. Titlul legii 

 
LEGE 

privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor 

Titlul legii 
 

LEGE 
pentru modificarea şi completarea 

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

protecţia persoanelor 
 

Nemodificat  

2.  ARTICOL UNIC.- Legea  
nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 525 
din 22 iulie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 
 

Nemodificat  

3.  
 
 
Art. 16. - Conducătorii unităţilor care 
deţin, cu orice titlu, terenuri agricole 
sunt obligaţi să organizeze pază de 
câmp prin una dintre formele de pază 
prevăzute de lege. 

 
 
 
 

_____________ 

1. Articolul 16 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 16. – Persoanele fizice sau 
juridice care deţin, cu orice titlu, 
terenuri agricole îşi pot organiza, în 
asociere sau individual, pază de 
câmp prin una dintre formele de pază 
prevăzute de lege.” 
 
(Autor: dep. Marian Săniuţă, dep. 
Nicolae Mircovici) 

 
 
 
 
Titularul dreptului de 
proprietate sau de 
folosinţă asupra unui 
teren agricol poate fi 
şi o persoană fizică.  
Necesitatea eliminării 
caracterului imperativ 
al organizării pazei. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor 

Text Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

4.  
 
 
Art. 17. - (1) Paza căilor ferate, a 
pădurilor, a terenurilor forestiere, a 
fondurilor de vânătoare şi de pescuit, a 
conductelor pentru transportul 
hidrocarburilor şi al produselor 
petroliere, a sistemelor de irigaţii, a 
reţelelor telefonice şi de transport al 
energiei electrice se asigură de către 
conducătorii unităţilor centrale de 
profil, prin corpuri specializate de pază. 
 
(2) Corpurile specializate de pază se 
organizează şi funcţionează în structura 
unităţii beneficiare, în baza unui 
regulament aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 

2. Articolul 17 va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 17. - Paza căilor ferate, a 
pădurilor, a terenurilor forestiere, a 
fondurilor de vânătoare şi de pescuit, 
a conductelor pentru transportul 
hidrocarburilor şi al produselor 
petroliere, a sistemelor de irigaţii, a 
reţelelor telefonice şi de transport al 
energiei electrice se asigură de către 
agenţii economici de profil, în 
formele prevăzute de lege.” 
 
 
(2) Se abrogă. 
 
(Autor: dep. Marian Săniuţă) 

 
 
 
 
Expresia 
„conducătorii 
unităţilor „  nu mai 
este de actualitate 
Pentru a lăsa la 
aprecierea agenţilor 
economici alegerea 
unei forme de pază, 
potrivit Cap. II din  
lege 

5.  
 
 
 
Art. 18. –  (1) În localităţile rurale se 
organizează paza comunală.  
(2) Primarul răspunde pentru 
întocmirea planului de pază a comunei 
şi este obligat să ia măsuri pentru a 
asigura paza bunurilor publice şi ale 
cetăţenilor.  
(3) Avizarea planului de pază, 
instruirea şi controlul personalului de 
pază din localităţile rurale se efectuează 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

_____________ 

3. Articolul 18 va avea următorul 
cuprins: 
  
 
“Art.18. –  (1) Nemodificat 
 
(2) Primarul este obligat să ia măsuri 
pentru a asigura paza bunurilor 
publice şi ale cetăţenilor şi răspunde 
pentru întocmirea planului de pază a 
comunei.  
 (3) Întocmirea planului de pază, 
instruirea şi controlul personalului de 
pază din localităţile rurale se 

 
 
 
 
 
 
 
O exprimare mai 
coerentă. şi pentru a 
aduce în prim plan 
obligaţia primarului. 
 
 
Întrucât primarul este 
cel care aprobă planul 
de pază, obligaţia 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor 

Text Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

de către organele locale de poliţie. 
 
 
 
(4) Paza comunală se efectuează prin 
rotaţie de către locuitorii comunei sau 
prin oricare dintre formele de pază 
prevăzute de lege. Obligaţia de pază 
comunală revine fiecărei familii care 
are domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul 
comunei şi se îndeplineşte de câte un 
membru al acesteia, o singură dată la 
fiecare rotaţie.  
(5) Persoanele care nu corespund 
cerinţelor legii pentru a îndeplini 
atribuţii de pază sau care, datorită 
ocupaţiilor profesionale, nu pot să 
execute serviciul de pază sunt obligate 
să achite contravaloarea prestaţiilor 
datorate, în cuantumul stabilit prin 
hotărâre a consiliului local. Plata se 
poate face şi prin prestarea altor servicii 
în folosul comunei, în condiţiile 
stabilite de consiliul local.  
(6) Persoanele care deţin proprietăţi în 
localitate şi nu au domiciliul sau 
reşedinţa pe raza acesteia sunt obligate 
la plata unei contribuţii, al cărei 
cuantum se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului local. Plata se poate face şi 
prin bunuri, produse ori prin prestarea 
altor servicii în folosul comunei, în 
condiţiile stabilite de consiliul local.  

efectuează de către organele locale 
de poliţie sau de structurile implicate 
în activitatea de pază. 
 
 (4) Modalităţile de efectuare a pazei 
în mediul rural se stabilesc prin 
hotărâre a consiliului local, după 
consultarea prealabilă a locuitorilor, 
în formele prevăzute de lege. 
 
 
 
 
(5) Plata serviciilor de pază în mediul 
rural, precum şi procurarea de 
echipamente de protecţie, însemne şi 
mijloace de apărare sau utilitare, 
necesare bunei executări a serviciului 
de pază, se asigură din bugetul local. 
Pentru plata serviciilor de pază, 
consiliile locale pot institui taxe 
speciale, conform legii.” 
 
 
(6) Se abrogă 
 
  
 
 
 
 
 
 

întocmirii revine 
specialiştilor.  
 
 
 
Textul modificat nu 
poate fi aplicat în 
practică. Pe de altă 
parte, locuitorilor de 
la oraşe nu le 
reveneau astfel de 
obligaţii. 
 
 
 
 
Idem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idem  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor 

Text Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

(7) Sumele realizate în condiţiile alin. 
(5) şi (6) vor fi utilizate pentru 
procurarea de echipamente de protecţie, 
însemne şi mijloace de autoapărare sau 
utilitare necesare bunei executări a 
serviciului de pază comunală.  
(8) În cazurile în care paza se 
efectuează şi prin alte forme prevăzute 
de lege, plata serviciului de pază 
comunală se va asigura din fondurile 
bugetare locale.  
(9) Persoanele care execută paza prin 
rotaţie, potrivit alin. (4), trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute la 
art. 39 lit. a)-c), să fie absolvenţi cel 
puţin ai învăţământului primar şi să 
poarte însemne distinctive în timpul 
executării serviciului de pază.  
(10) Sunt scutiţi de la obligaţia de a 
efectua pază comunală: pensionarii, 
bolnavii cronici incurabili ori cei cu 
deficienţe fizice care îi fac inapţi pentru 
serviciul de pază, persoanele care au 
împlinit vârsta de 60 de ani, militarii, 
poliţiştii, preoţii şi pompierii. 

(7) Se abrogă 
 
 
 
 
 
(8) Se abrogă 
 
 
 
 
(9) Se abrogă 
 
 
 
 
 
 
(10) Se abrogă 
 
 
 
 
(Autor: dep. Nicolae Mircovici) 

6. Art. 19. – Autorităţile administraţiei 
publice locale care organizează paza în 
localităţile rurale sunt obligate să pună 
la dispoziţie persoanelor care 
îndeplinesc serviciul de pază prin 
rotaţie echipament de protecţie, 
mijloace de autoapărare, mijloace de 
iluminat pe timp de noapte şi să asigure 

 
 
 
 
 

_____________ 

4. Articolul 19 se abrogă  
 
 
 
 
 
 
(Autor: Comisia) 

Ca urmare a 
modificării art. 18 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor 

Text Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

accesul rapid la mijloacele de alarmare 
în caz de pericol, precum şi forţele de 
intervenţie în sprijinul acestora, în caz 
de nevoie. 

7. Art. 55. - În scopul asigurării pazei şi a 
siguranţei obiectivelor, bunurilor şi 
valorilor, Poliţiei Române îi revin 
următoarele atribuţii principale:  
a) avizează planurile de pază ale 
unităţilor la care paza nu este asigurată 
cu efective de jandarmi şi stabileşte, 
după caz, necesitatea dotării 
personalului implicat cu armament şi 
muniţie aferentă;  

1. La articolul 55, litera a) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
a) avizează planurile de pază ale 
unităţilor la care paza nu este asigurată 
cu efective de jandarmi şi stabileşte, 
după caz, necesitatea dotării 
personalului implicat cu armament şi 
muniţie aferentă, cu obligaţia de a 
verifica, în prealabil, dreptul de 
proprietate asupra obiectivului; 

5. La articolul 55, litera a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„a) avizează planurile de pază ale 
unităţilor la care paza nu este 
asigurată cu efective de jandarmi şi 
stabileşte, după caz, necesitatea 
dotării personalului implicat cu 
armament şi muniţie aferentă, în 
condiţiile existenţei documentelor 
care atestă dreptul de proprietate sau, 
după caz, dreptul de folosinţă asupra 
obiectivului;” 
 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text mai cuprinzător, 
care include şi 
folosinţa sub diferite 
forme legale. 

8.  
 
 
Art. 58. - Desfăşurarea de activităţi de 
pază sau protecţie, de proiectare, 
producere, instalare şi întreţinere a 
sistemelor de alarmă împotriva efracţiei 
sau a componentelor acestora fără 
atestat sau fără licenţa de funcţionare 
prevăzută de lege constituie infracţiune 
şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 
luni la 3 ani. 

2. Articolul 58 va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 58. – Desfăşurarea, în scopuri 
comerciale, de activităţi de pază sau 
protecţie, de proiectare, producere, 
instalare şi întreţinere a sistemelor de 
alarmă împotriva efracţiei sau a 
componentelor acestora, fără atestat 
sau fără licenţa de funcţionare 
prevăzută de lege, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 4 la 8 ani. 

 
 
 
Se elimină 
 
 
 
(Autor: dep. Marian Săniuţă) 

 
 
 
 
Menţiunea ”în scopuri 
comerciale” este 
redundantă. 
 
 
Limitele iniţiale ale 
pedepsei sunt 
echitabile în raport cu 
caracterul penal al 
faptei şi gravitatea 
infracţiunii. 



 10

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor 

Text Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

9.  
 
 
Art. 59. - Implicarea, de către 
conducătorii unităţilor cu pază proprie, 
ai corpurilor gardienilor publici, ai 
corpurilor specializate de pază, ai 
societăţilor specializate de pază şi 
protecţie, a personalului propriu în 
desfăşurarea de acţiuni de forţă, 
executări silite, recuperări de debite, 
conflicte de muncă ori de opunere la 
desfăşurarea acţiunilor de restabilire a 
ordinii de drept de către autorităţile 
publice competente, precum şi 
nerespectarea dispoziţiilor art. 21 se 
pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani, 
dacă fapta nu constituie o infracţiune 
mai gravă. 

3. Articolul 59 va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 59. - Implicarea, conducătorilor 
unităţilor cu pază proprie, ai 
societăţilor specializate de pază şi 
protecţie, a personalului propriu în: 
desfăşurarea de acţiuni de forţă, 
executări silite, recuperări de debite, 
conflicte de muncă ori de opunere la 
desfăşurarea acţiunilor de restabilire a 
ordinii de drept de către autorităţile 
publice competente, precum şi 
nerespectarea dispoziţiilor art. 21 se 
pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 
ani, dacă fapta nu constituie o 
infracţiune mai gravă. 

6. Articolul 59 va avea următorul 
cuprins: 
 
Nemodificat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stabilirea unei 
sancţiuni mai severe 
este de natură a creşte 
caracterul preventiv al 
pedepsei. 

10.  
 
 
 

art.  nou 
 

4. După articolul 59 se introduce un 
nou articol, art. 591, cu următorul 
cuprins: 
 
Art. 591- Sprijinirea infractorilor, 
lipsirea proprietarilor de dreptul de 
proprietate în favoarea infractorului se 
pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 
ani. Cu aceeaşi pedeapsă, este 
sancţionat şi ofiţerul de poliţie care a 
avizat planurile de pază, fără 
verificarea dreptului de proprietate 
asupra obiectivului păzit. 

 
 
 
 
 
Se elimină 
 
 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
 
 
Nu este necesară 
sancţionarea unor 
infracţiuni care sunt 
deja incriminate în 
Codul penal şi în alte 
legi penale speciale.  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor 

Text Senat  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 

11. Art. 61. - Contravenţiile prevăzute la 
art. 60 se sancţionează după cum 
urmează:  
a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 
10.000.000 lei, contravenţiile prevăzute 
la lit. g)-m);  
b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 
5.000.000 lei, contravenţiile prevăzute 
la lit. a)-d) şi f);  
c) cu amendă de la 500.000 lei la 
1.000.000 lei, contravenţia prevăzută la 
lit. e).  

5. La articolul 61, literele a) - c) vor 
avea următorul cuprins: 
 
a) cu amendă de la 5.000 lei  la 10.000 
lei (RON), contravenţiile prevăzute la 
lit. g)-m);  
b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 
lei (RON), contravenţiile prevăzute la 
lit. a)-d);  
c) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei 
(RON), contravenţia prevăzută la lit. 
e).  

7. La articolul 61, literele a) - c) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
a) cu amendă de la 5.000 lei  la 
10.000 lei, contravenţiile prevăzute 
la lit. g)-m);  
b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 
lei, contravenţiile prevăzute la lit. a)-
d);  
c) cu amendă de la 500 lei la 1.000 
lei, contravenţia prevăzută la lit. e). 
 

Redactare 
corespunzătoare. 

12. Art. 62. - (1) Licenţa de funcţionare se 
anulează în următoarele cazuri: 
 

lit.  nouă 

6. La articolul 62, după litera d) a 
aliniatului (1) se introduce o literă 
nouă, lit.e), cu următorul cuprins:  
 
e) încălcarea, sub orice formă, a 
dreptului de proprietate.  

 
 
 
 
Se elimină 
 
(Autor: Comisia) 

 
 
 
Este suficient textul 
de la art. 55,lit. a) 
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II. Amendamente  respinse 
 
 

Nr. 
crt. Text Senat Amendamentul propus şi autorul 

acestuia 

Motivare 
a) pentru admitere 
b) pentru respingere 

Camera  
Decizională 

1. Art. 58. – Desfăşurarea, în scopuri 
comerciale, de activităţi de pază sau 
protecţie, de proiectare, producere, 
instalare şi întreţinere a sistemelor de 
alarmă împotriva efracţiei sau a 
componentelor acestora, fără atestat sau 
fără licenţa de funcţionare prevăzută de 
lege, constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 
ani. 

Art. 58. – Desfăşurarea, în scopuri 
comerciale, de activităţi de pază sau 
protecţie, de proiectare, producere, 
instalare şi întreţinere a sistemelor de 
alarmă împotriva efracţiei sau a 
componentelor acestora, fără atestat 
sau fără licenţa de funcţionare 
prevăzută de lege, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
amendă penală. 
 
(Autor: dep. Marcu Tudor) 

a) Sancţiunea este prea mare în 
raport cu valoarea socială 
protejată. 

b)  Textul iniţial este echitabil.  

 
 

CD 

 
 
 
 
 
 
 

Vicepreşedinte,  
 
 

Marian Săniuţă  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cons. Cotoc Daria 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru apărare,  
ordine publică şi siguranţă naţională 
Nr. 32/279 
Nr. 32/280 
Nr. 32/419 
Nr. 32/420 

Bucureşti, 26.10.2006  
               

PL.x. 310/2006
PL.x. 312/2006
PL.x. 535/2006

                                                                      P.l.x. 538/2006   
 
    Către 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, proiectului de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.18 
din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, proiectului de Lege pentru 
modificarea art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a 
propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor, trimise cu adresele nr. PL.x 310 din 18 aprilie 2006,  PL.x 312 din 18 aprilie 2006, PL.x 535 din 12 
iunie 2006 şi respectiv nr. Pl.x 538 din 12 iunie 2006 şi înregistrate cu nr. 32/279/19.04.06, nr. 32/280/19.04.06, nr. 32/419/ 
12.06.06, respectiv 32/420/12.06.06. 
 În raport de obiectul şi conţinutul acestora, iniţiativele legislative fac parte din categoria legilor organice. 
 

Vicepreşedinte,  
 

Marian Săniuţă    
 


