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Către: 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTA ŢILOR 

 

 

    

     Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea și completarea art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, transmisă cu adresa Plx.174/2019 şi 

înregistrat cu nr. 4c-15/253 din 25.03.2019. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 

 

Preşedinte, 
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.67 din Legea 

nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată 
spre dezbatere pe fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea și completarea 
art.67 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 
persoanelor, trimisă cu adresa nr. PLx 174 din 25 martie 2019 şi înregistrată cu nr. 4c-
15/253 din 26.03.2019. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 1147/5.12.2018, a avizat negativ 
această propunere legislativă.  

Comisia juridică de disciplină și imunit ăți, conform avizului cu nr. Pl-x 
174/2019/9.04.2019 a avizat negativ propunerea legislativă.      

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului , conform 
avizului cu nr. 4c-7/138/9.04.2019 a avizat negativ propunerea legislativă. 

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare , conform avizului cu 
nr. 4c-1/63/9.04.2019 a avizat negativ propunerea legislativă.                                                   

Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. 
          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.67 din Legea 
nr.333/2003, cu un nou alineat, alin.(2), prin care societăţile reglementate de Legea 
nr.31/1990 care au capital social integral privat, să fie exceptate de la efectuarea analizei 
de risc la securitate fizică. 

La lucrări a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Afacerilor 
Interne, domnul Mihai Bobescu – subsecretar de stat. 

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.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, în şedinţa din 16.04.2019, cu majoritate de voturi , membrii 

comisiei au hotărât, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 
- Potrivit legislaţiei în domeniu, analiza de risc la securitatea fizică constituie 

fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor 



prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare, aceasta 
efectuându-se pe categorii de unităţi, pentru care sunt stabilite condiţiile minime. 
         -  Aşadar, analiza de risc la securitatea fizică are rolul de a sprijini conducătorul 
unităţii pentru implementarea unor soluţii de securitate adaptate specificului unităţii, în 
vederea îndeplinirii obligaţiilor generale de asigurare a bunurilor şi valorilor deţinute. 

    Mai mult, precizăm faptul că obligaţia de asigurare a pazei/măsurilor de securitate 
revine tuturor persoanelor juridice, indiferent dacă acestea sunt de drept public sau privat, 
contrar celor menţionate în Expunerea de motive a iniţiativei legislative. 

   Totodată, aceste măsuri trebuie luate în raport de valoarea bunurilor, iar analiza de 
risc la securitatea fizică este instrumentul care oferă posibilitatea conducătorilor de unităţi 
de a lua/implementa măsurile de securitate specifice/adaptate specificului unităţii. 
  În ceea ce priveşte frecvenţa efectuării analizei de risc, legislaţia în domeniu obligă 
la revizuirea acesteia la un interval de 3 ani, respectiv în cel mult 60 de zile pentru 
situaţiile în care s-a produs un incident de securitate ori în cel mult 30 de zile de la 
modificările funcţionale sau a obiectului de activitate al unităţii. 

 Astfel, nu se poate spune că efectuarea analizei de risc la securitatea fizică 
reprezintă o sarcină administrativă, când interesul instituirii de măsuri eficiente aparţine 
conducătorului unităţilor, iar revizuirea se face o dată la 3 ani, dacă nu intervin factori de 
ordin intern (modificări ale obiectului de activitate al unităţii) sau de ordin extern 
(incident de securitate). 

 
Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 
 

 
 

 
 

Președinte,  
 
 

Secretar,  
 
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR Dumitru LUPESCU 
 
 
 
 

 


