Tabel comparativ cu propunerile de modificare a proiectului de
Lege privind securitatea obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor
Proiectul de Lege privind securitatea
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
persoanelor
Art. 1 (1) Securitatea obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi persoanelor
reprezintă ansamblul măsurilor de pază,
protecţie şi intervenţie realizate în timp şi
spaţiu, prin forţe şi mijloace specifice, în
condiţii de normalitate sau în situaţii de
criză, în scopul asigurării integrităţii lor şi
pentru înlăturarea stărilor de pericol.
(2) Paza reprezintă ansamblul măsurilor,
acţiunilor si sistemelor tehnice realizate pe
baza documentelor legale in scopul
asigurării integrităţii fizice a obiectivelor,
bunurilor si valorilor.
(3) Protecţia reprezintă ansamblul
măsurilor, acţiunilor şi sistemelor tehnice
realizate în scopul reglementării accesului,
asigurării ordinii publice, prevenirii şi
descoperirii oricăror acţiuni ilegale
îndreptate împotriva vieţii, sănătăţii şi
integrităţii patrimoniului persoanelor
fizice sau juridice.
(4) Intervenţia reprezintă totalitatea
acţiunilor desfăşurate de structuri special
destinate, în situaţiile în care măsurile de
pază şi protecţie au fost sau există
pericolul de a fi depăşite.
Art. 2 (1) Persoanele juridice, denumite în
prezenta lege unităţi, care deţin în mod
legal bunuri ori valori cu orice titlu sunt
obligate să asigure securitatea acestora.
(2) Conducătorii unităţilor răspund de
asigurarea securităţii obiectivelor,
bunurilor şi valorilor deţinute cu orice
titlu prin una din formele de pază
prevăzute în prezenta lege.
Art. 4 (1) Asigurarea măsurilor de
securitate se realizează în baza analizei de
risc efectuata de unitate prin formaţiunea
de pazä proprie sau evaluatori de
specialitate.
(2) Pentru unităţile care desfăşoară
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proiectului de lege
Art. 1 (1) Securitatea valorilor şi protecţia
persoanelor reprezintă ansamblul măsurilor
de pază, protecţie, intervenţie realizate în
timp şi spaţiu, prin forţe şi mijloace
specifice, în condiţii de normalitate sau în
situaţii de criză, în scopul asigurării
integrităţii lor şi pentru înlăturarea stărilor
de pericol.
(2) Paza reprezintă ansamblul măsurilor,
acţiunilor şi sistemelor tehnice realizate pe
baza documentelor legale în scopul
asigurării integrităţii fizice a valorilor.
(3) Protecţia reprezintă ansamblul
măsurilor, acţiunilor şi sistemelor tehnice
realizate în scopul reglementarii accesului,
asigurării ordinii publice, prevenirii şi
descoperirii oricăror acţiuni ilegale
îndreptate împotriva vieţii, sănătăţii şi
integrităţii patrimoniului persoanelor fizice
sau juridice.
(4) Intervenţia reprezintă totalitatea
acţiunilor desfăşurate de structuri special
destinate, în situaţiile în care măsurile de
pază şi protecţie au fost sau există pericolul
de a fi depăşite.
Art. 2 (1) Persoanele juridice, denumite în
prezenta lege entităţi, care deţin în mod
legal valori cu orice titlu sunt obligate să
asigure securitatea acestora.
(2) Subdiviziunile teritoriale ale entităţilor
se denumesc unităţi în prezenta lege.
(3) Conducătorii entităţilor răspund de
asigurarea securităţii valorilor deţinute cu
orice titlu prin una sau mai multe din
formele de securitate prevăzute în prezenta
lege.
Art. 4 (1) Asigurarea măsurilor de
securitate se realizează în baza analizei de
risc efectuata de entitate prin structura de
securitate proprie sau prin evaluatori de
specialitate.
(2) Pentru entităţile care desfăşoară
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activităţi cu necesităţi ridicate de
securitate sau cu reţea formată din cel
puţin 10 obiective managementul
securităţii se asigură prin personal
specializat.
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activităţi cu necesităţi ridicate de securitate
sau cu reţea formată din cel puţin 10 unităţi,
managementul securităţii se asigură prin
personal specializat.
(3) Structura de securitate proprie sau
personalul de specialitate se subordonează
direct si nemijlocit conducătorului entităţii.
Art. 6 (1) În funcţie de specificul şi
Art. 6 (1) În funcţie de rezultatul analizei de
particularităţile obiectivelor bunurilor şi
risc, securitatea valorilor şi protecţia
valorilor securitatea se va asigura cu
persoanelor se va asigura, după caz, cu
jandarmi, poliţie comunitară, personal al
jandarmi, poliţie comunitară, societăţi de
societăţilor de securitate privată,
securitate privată, formaţiuni de pază
formaţiuni de pază proprie şi sisteme
proprie, sisteme tehnice de securitate,
tehnice de securitate, după caz.
monitorizare şi intervenţie.
(2) În situaţiile în care nu se impune
(2) În situaţiile în care prin analiza de risc
realizarea unui sistem de securitate în
rezultă că nu se impune realizarea unui
condiţiile alin. (1), conducătorii unităţilor sistem de securitate în condiţiile alin. (1),
sunt obligaţi să asigure: împrejmuiri,
conducătorii entităţilor pot să asigure, după
grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat caz: împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori
de securitate sau alte asemenea mijloace
sigure, iluminat de securitate sau alte
necesare protecţiei şi integrităţii
asemenea mijloace necesare protecţiei şi
obiectivelor, bunurilor şi valorilor.
integrităţii valorilor.
Art. 10 (1) Măsurile de securitate se
Art.10 În situaţia în care prin analiza de risc
organizează şi se execută potrivit Planului se impune asigurarea pazei cu personal de
de pază şi protecţie întocmit de
pază pentru întreaga entitate sau pentru
conducătorul unităţii cu sprijinul de
anumite unităţi ale acesteia, paza se
specialitate al prestatorului şi avizat de
organizează şi se execută potrivit Planului
către structura de jandarmi competentă
de pază şi protecţie, întocmit de prestatorul
teritorial cu excepţia obiectivelor la care
serviciului de pază şi beneficiarul
măsurile de securitate se execută cu
serviciului cu avizul structurii de jandarmi
efective de jandarmi.
competentă teritorial.
(2) Conducătorul unităţii este obligat ca,
în termen de cel mult 30 zile de la
încheierea contractului, să prezinte spre
avizare structurii de jandarmi competente
teritorial, planul de pază şi protecţie.
Art. 14 Unităţile care beneficiază de
Art. 14 Unităţile care beneficiază de măsuri
măsuri de securitate cu efective de
de securitate cu efective de jandarmi,
jandarmi, încheie contracte cu
încheie contracte cu jandarmeria, la nivelul
jandarmeria, la nivelul eşalonului care are naţional sau al eşalonului care are organ
organ financiar propriu.
financiar propriu.
Art. 20 (1) La fiecare obiectiv la care
Art. 20 La fiecare unitate la care măsurile
măsurile de securitate sunt asigurate cu
de securitate sunt asigurate cu efective de
efective de jandarmi, beneficiarul va
jandarmi, beneficiarul va achiziţiona şi
achiziţiona şi instala sistemele tehnice de
instala sistemele tehnice de securitate în
securitate în baza proiectului întocmit de
baza proiectului avizat de unitatea de
unitatea de jandarmi.
jandarmi.
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(2) Monitorizarea sistemelor tehnice de
securitate instalate la obiectivele
prevăzute la alin. (1) se realizează prin
dispecerate, deservite permanent de către
jandarmi.
Art. 31 Prin servicii de pază şi protecţie a
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
persoanelor se înţelege:
a) paza proprietăţii împotriva accesului
neautorizat, ocupării abuzive sau
desfăşurării de activităţi ilegale;
b) paza proprietăţii împotriva furtunilor,
distrugerilor, incendiilor precum şi a altor
acţiuni producătoare de pagube materiale;
c) detectarea substanţelor, armelor,
explozibililor sau a materialelor de orice
natură care pot provoca pagube;
d) apărarea integrităţii corporale şi
sănătăţii persoanelor din aceste obiective;
e) protejarea mediului înconjurător;
f) furnizarea către autorităţile competente
a informaţiilor legate de incidentele
apărute în timpul activităţii de pază.
Art. 32 Prin servicii de pază şi protecţie a
transporturilor de bunuri şi valori se
înţelege:
a) organizarea şi asigurarea pazei
transportului terestru, pe apă sau aerian al
unor bunuri, valori ori suporţi de date şi
informaţii, indiferent de natura acestora;
b) prestarea unor servicii de pază şi
protecţie a colectării, depozitării şi
procesării valorilor monetare;
c) furnizarea către autorităţile competente
a datelor despre incidentele apărute în
timpul activităţii de transport.
Art.33 Prin serviciul de protecţie
specializată a persoanei se înţelege:
a) protejarea vieţii şi integrităţii corporale
a persoanei aflate sub protecţie, la
domiciliul, la locul de muncă şi la
întruniri sau deplasări, indiferent de
mijlocul folosit;
b) organizarea şi asigurarea transportului
pentru persoanele care solicită deplasarea
în condiţii de siguranţă;
c) furnizarea către autorităţile competente
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Art. 31 Prin servicii de securitate a valorilor
si protecţie a persoanelor se înţelege:
a) paza proprietăţii împotriva accesului
neautorizat, ocupării abuzive sau
desfăşurării de activităţi ilegale;
b) paza proprietăţii împotriva furtunilor,
distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor
acţiuni producătoare de pagube materiale;
c) detectarea substanţelor, armelor,
explozibililor sau a materialelor de orice
natură care pot provoca pagube;
d) apărarea integrităţii corporale şi sănătăţii
persoanelor din aceste obiective;
e) protejarea mediului înconjurător;

Art. 32 Prin servicii de pază şi protecţie a
transporturilor de valori se înţelege:
a) organizarea şi asigurarea pazei
transportului terestru, pe apă sau aerian al
unor valori, indiferent de natura acestora;
b) prestarea unor servicii de pază şi
protecţie a colectării, depozitării şi
procesării valorilor monetare.

Art.33 Prin serviciul de protecţie
specializată a persoanei se înţelege:
a) protejarea vieţii şi integrităţii corporale a
persoanei aflate sub protecţie, la domiciliul,
la locul de muncă şi la întruniri sau
deplasări, indiferent de mijlocul folosit;
b) organizarea şi asigurarea transportului
pentru persoanele care solicită deplasarea în
condiţii de siguranţă.
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a informaţiilor legate de incidentele
apărute în timpul activităţii de protecţie a
persoanei.
Art. 34 Prin servicii de monitorizare şi
recepţionare a alarmelor se înţelege
activitatea de supraveghere a
dispozitivelor şi instalaţiilor de recepţie a
alarmelor, analiza semnalelor primite şi
transmiterea alarmei către echipa
specializată în intervenţie.
Art. 45 (1) Paza proprie se organizează de
conducătorul unităţii cu personal special
angajat, calificat, în raport de natura
obiectivului, de riscurile şi
vulnerabilităţile pe care le prezintă
bunurile şi valorile ce urmează a fi păzite.
(2) Personalul care, pe lângă funcţia de
bază, primeşte şi atribuţii de pază şi
protecţie la locul de muncă nu este
asimilat personalului de pază.
(3) In funcţie de numărul personalului de
pază sau a numărului de obiective la care
se asigură securitatea conducerea unităţii
numeşte un şef al formaţiunii de pază ori
un împuternicit care să asigure, în baza
analizei de risc pentru fiecare obiectiv,
selecţia, încadrarea, echiparea, dotarea cu
armament şi mijloace de protecţie precum
şi instruirea, planificarea şi controlul
acestuia.
(4) La unităţile unde numărul agenţilor de
pază este de peste 30 structura de
conducere necesară va fi alcătuită din 3-5
persoane.
(5) La celelalte unităţi unde numărul
agenţilor de pază este sub 30 activităţile
pot fi organizate şi conduse de către un
împuternicit al conducerii unităţii.
(6) Şeful formaţiunii de pază sau
împuternicitul cu pază se subordonează
direct conducătorului unităţii şi stabileşte
împreună cu acesta măsurile necesare de
pază.
Art. 52 În funcţie de valoarea
transportului paza şi protecţia acestuia se
va asigura de cel puţin două persoane,
dotate corespunzător sau înarmate
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Art. 34 Prin servicii de monitorizare şi
recepţionare a alarmelor se înţelege
activitatea de supraveghere permanentă a
dispozitivelor şi instalaţiilor de recepţie a
alarmelor, analiza semnalelor primite şi
transmiterea alarmei către echipa
specializată de intervenţie.
Art. 45 (1) Paza proprie se organizează de
conducătorul entităţii/ unităţii cu personal
special angajat, calificat, în raport de
rezultatele analizei de risc.
(2) Personalul care, pe lângă funcţia de
bază, primeşte şi atribuţii de pază şi
protecţie la locul de muncă nu este asimilat
personalului de pază.
(3) În funcţie de numărul personalului de
pază sau a numărului de unităţi la care se
asigură securitatea conducerea entităţii
numeşte un şef al formaţiunii de pază ori un
împuternicit care să asigure, în baza analizei
de risc pentru fiecare unitate, selecţia,
încadrarea, echiparea, dotarea cu armament
şi mijloace de protecţie precum şi instruirea,
planificarea şi controlul acestuia.
(4) La entităţile unde numărul agenţilor de
pază este de peste 30 structura de conducere
necesară va fi alcătuită din 3-5 persoane.
(5) La entităţile unde numărul agenţilor de
pază este sub 30 activităţile pot fi organizate
şi conduse de către un împuternicit al
conducerii unităţii.
(6) Şeful formaţiunii de pază sau
împuternicitul cu paza se subordonează
direct conducătorului entităţii / unităţii şi
stabileşte împreună cu acesta măsurile de
pază necesare.

Art. 52 În funcţie de valoarea transportului
paza şi protecţia acestuia se va asigura de
cel puţin o persoană, dotată corespunzător
sau înarmată conform legii.
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conform legii, atât în interiorul cât şi în
afara localităţii.
Art. 56 Transportul unor valori de mică
importanţă sau a unor sume de bani
utilizate în activitatea curentă necesare
achitării drepturilor salariale se poate
executa cu mijloace de transport special
destinate prevăzute cu casete fixate pe
caroserie, dotate cu încuietori, sistem de
alarmare sau sistem inteligent de
neutralizare a bancnotelor, însoţite cu
agenţi de pază şi alte persoane desemnate
de conducerea unităţii beneficiare a
transportului, pe trasee prestabilite, fără a
fi necesară întocmirea planului de pază şi
protecţie.
Art. 58 (1) Sistemele tehnice de securitate
se instalează conform proiectelor de
instalare efectuate de proiectanţi
autorizaţi.
(2) Proiectele de instalare a sistemelor
tehnice de securitate destinate unităţilor se
întocmesc potrivit normelor tehnice sau
standardelor specifice în vigoare.
(3) Proiectele de instalare a sistemelor
tehnice de securitate pentru imobilele sau
spaţiile ce aparţin patrimoniului de stat
sau în care funcţionează instituţii publice
de stat precum şi a celor destinate
accesului publicului, se avizează
obligatoriu de jandarmerie.

Art. 63 Poliţia comunitară, societăţile de
securitate privată şi formaţiunile de pază
proprie pot înfiinţa centre de monitorizare
şi recepţionare a alarmelor care să
monitorizeze permanent şi să transmită
echipajelor de intervenţie alarmele de la
sistemele tehnice.
Art. 64 Înfiinţarea centrelor de
monitorizare şi recepţionare a alarmelor
5
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Art. 56 Transportul unor valori de mică
importanţă sau a unor sume de bani utilizate
în activitatea curentă se poate executa cu
mijloace alternative, fără a fi necesară
întocmirea planului de pază şi protecţie.

Art. 58 (1) Sistemele tehnice de securitate
se instalează conform proiectelor de
instalare executate de proiectanţi autorizaţi.
(2) Proiectele de instalare a sistemelor
tehnice de securitate destinate atât
entităţilor, cât şi unităţilor se întocmesc pe
baza rezultatelor analizei de risc efectuate
de entitate, în conformitate cu normele
tehnice şi standardele specifice în vigoare.
(3) Proiectele de instalare a sistemelor
tehnice de securitate pentru imobilele sau
spaţiile ce aparţin patrimoniului de stat sau
în care funcţionează instituţii publice de stat
precum şi a celor destinate accesului
publicului, se avizează obligatoriu de
jandarmerie.
(4) Pentru entităţile organizate cu reţea
teritorială de unităţi proiectele tehnice de
securitate se vor realiza pe baza unor
proiecte standard întocmite pe categorii de
unităţi şi avizate anual de organul
competent din cadrul jandarmeriei.
Art. 63 Poliţia comunitară, societăţile de
securitate privată şi structurile de securitate
proprie ale entităţilor pot înfiinţa centre de
monitorizare şi recepţionare permanentă a
alarmelor şi să transmită solicitarea de
intervenţie forţelor abilitate.
Art. 64 Înfiinţarea centrelor de monitorizare
şi recepţionare a alarmelor de către
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de către societăţile de securitate privată şi
formaţiunile de pază proprie ale unităţilor
se face numai după avizarea
regulamentului de organizare şi
funcţionare a centrelor de către unităţile
de jandarmi competente teritorial.
Art. 65 Formaţiunile de pază proprie pot
organiza centre de monitorizare şi
recepţionare a alarmelor numai pentru
obiectivele unităţii.
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societăţile de securitate privată şi structurile
de securitate proprie ale entităţilor se face
numai după avizarea regulamentului de
organizare şi funcţionare a centrelor de către
unităţile de jandarmi competente teritorial.

Art. 76 Pe timpul executării serviciului,
personalul cu atribuţii de execuţie pe linie
de pază din societăţile de securitate
privată şi formaţiunile de pază proprie au
următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să poarte în timpul serviciului uniforma
inscripţionată, conform Regulamentului
de organizare şi funcţionare, precum şi un
ecuson, la vedere, cu datele de
identificare.
b) să nu permită accesul în obiectivul
păzit a persoanelor care nu au
documentele legale de acces;
c) să execute verificarea persoanelor şi a
bagajelor aflate asupra acestora, la
intrarea şi la ieşirea în/din obiectivul
păzit;
d) să oprească şi să legitimeze persoanele
despre care există date sau indicii că au
săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în
obiectivul păzit şi pe cele care încalcă
normele interne stabilite prin
regulamentele proprii;
e) pentru îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu să folosească armamentul şi
mijloacele din dotare, în condiţiile legii;
1) să sesizeze conducerea unităţii,
jandarmeria sau poliţia, după caz, despre
producerea oricărui eveniment deosebit,
de natură a afecta securitatea obiectivului
şi să sprijine jandarmii sau poliţia în
îndeplinirea atribuţiilor legale;
g) să solicite intervenţia jandarmeriei sau
poliţiei atunci când competenţele de
soluţionare şi rezolvare a situaţiei sunt
depăşite;
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Art. 65 Structurile de securitate proprie ale
entităţilor pot organiza centre de
monitorizare şi recepţionare a alarmelor atât
pentru unităţile entităţii, cât şi pentru alte
entităţi aparţinând aceluiaşi grup.
Art.76 Pe timpul executării serviciului,
personalul cu atribuţii de execuţie pe linie
de pază din societăţile de securitate privată
şi formaţiunile de pază proprie au
următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să poarte în timpul serviciului uniforma
inscripţionată, conform Regulamentului de
organizare şi funcţionare precum şi un
ecuson, la vedere, cu date de identificare.
b) să nu permită accesul în obiectivul păzit a
persoanelor care nu au documentele legale
de acces;
c) să execute verificarea persoanelor şi a
bagajelor aflate asupra acestora, la intrarea
şi la ieşirea în/din unitatea păzită;
d) să oprească şi să legitimeze persoanele
despre care există date sau indicii că au
săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite în
obiectivul păzit şi pe cele care încalcă
normele interne stabilite prin regulamentele
proprii;
e) pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu
să folosească armamentul şi mijloacele din
dotare, în condiţiile legii;
1) să sesizeze conducerea unităţii,
jandarmeria sau poliţia, după caz, despre
producerea oricărui eveniment deosebit, de
natură a afecta securitatea obiectivului şi să
sprijine jandarmii sau poliţia în îndeplinirea
atribuţiilor legale;
g) să solicite intervenţia jandarmeriei sau
poliţiei atunci când competenţele de
soluţionare şi rezolvare a situaţiei sunt
depăşite;
h) să păstreze confidenţialitatea privind
activitatea desfăşurată şi secretul de stat şi
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h) să păstreze confidenţialitatea privind
activitatea desfăşurată şi secretul de stat
sau cel de serviciu, dacă, prin natura
atribuţiilor, are acces la asemenea date şi
informaţii;
i) să permită accesul jandarmilor şi
poliţiei cu atribuţii de control şi să pună la
dispoziţia acestora documentele şi datele
pe linie de pază solicitate în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
Art. 80 În scopul asigurării securităţii
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
persoanelor, jandarmeriei îi revin
următoarele atribuţii referitoare la
coordonarea, avizarea şi controlul
societăţilor de securitate privată şi
formaţiunilor de pază proprie:
a) acordă şi anulează licenţa de
funcţionare a societăţilor de securitate
privată şi emite sau retrage avizul pentru
personalul acestora sau al formaţiunilor de
pazã proprie, în condiţiile prezentei legi;
b) avizează planurile de pază şi protecţie
ale obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
transporturilor;
c) avizează planurile tematice ale
cursurilor de calificare în domeniul pazei;
d) avizează regulamentele de organizare şi
funcţionare a centrelor de monitorizare şi
recepţionare a alarmelor;
e) avizează proiectele sistemelor tehnice
de securitate propuse a se instala la
obiective, în condiţiile prezentei legi;
f) asigură consultanţă pentru organizarea
pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor,
transporturilor acestora şi protecţia
persoanelor în pregătirea personalului de
pază şi gardă de corp şi urmăreşte
executarea măsurilor stabilite prin planul
de pază şi protecţie;
g) asigură prin închiriere, contra cost, în
limita disponibilului, armamentul necesar
dotării personalului de pază şi gardă de
corp;
h) la cerere, pune la dispoziţie poligoane
şi acordă sprijinul necesar executării
şedinţelor de tragere cu armamentul din
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de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are
acces la asemenea date şi informaţii;
i) să permită accesul jandarmilor şi poliţiei
cu atribuţii de control, pe baza delegaţiei
valabile şi să pună la dispoziţia acestora
documentele postului de pază în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 80 În scopul asigurării securităţii
valorilor si protectiei persoanelor,
jandarmeriei îi revin următoarele atribuţii
referitoare la coordonarea, avizarea şi
controlul societăţilor de securitate privată şi
formaţiunilor de pază proprie:
a) acordă şi anulează licenţa de funcţionare
a societăţilor de securitate privată şi emite
sau retrage avizul pentru personalul acestora
sau al formaţiunilor de pazã proprie, în
condiţiile prezentei legi;
b) avizează planunile de pază şi protecţie
ale valorilor şi transporturilor;
c) avizează planurile tematice ale cursurilor
de calificare în domeniul pazei;
d) avizează regulamentele de organizare şi
funcţionare a centrelor de monitorizare şi
recepţionare a alarmelor;
e) avizează proiectele sistemelor tehnice de
securitate propuse a se instala la obiective,
în condiţiile prezentei legi;
f) asigură consultanţă pentru organizarea
securitatea valorilor şi protecţia persoanelor
în pregătirea personalului de pază şi gardă
de corp şi urmăreşte executarea măsurilor
stabilite prin planul de pază şi protecţie;
g) asigură prin închiriere, contra cost, în
limita disponibilului, armamentul necesar
dotării personalului de pază şi gardă de
corp;
h) la cerere, pune la dispoziţie poligoane şi
acordă sprijinul necesar executării
şedinţelor de tragere cu armamentul din
dotare de către personalul de pază şi
protecţie;
i) prin organele abilitate prin ordin al MAI
pune la dispoziţie entităţilor care solicită, la

Proiectul de Lege privind securitatea
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
persoanelor
dotare de către personalul de pază şi
protecţie;
i) controlează modul în care se respectă
dispoziţiile legale cu privire la paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
transporturilor acestora şi protecţia
persoanelor;
j) creează baza de date referitoare la
licenţele şi avizele acordate şi a celor
retrase, cu societăţile de securitate privată,
formaţiunile de pază proprie şi personalul
acestora precum şi datele şi informaţiile
de interes operativ din domeniu;
k) participă în comisiile de examinare în
vederea obţinerii certificatelor de
calificare a personalului de pază şi gardă
de corp, organizate de societăţile de
securitate privată care au ca obiect de
activitate această prestaţie;
l) execută intervenţia la obiective, atunci
când se solicită aceasta prin apelul de
urgenţă la 112 sau prin alt mijloc;
m) verifică, pe timpul transportului,
conducătorii autovehiculelor care
transportă mărfuri periculoase de mare
risc privind îndeplinirea condiţiilor legale
de executare;
n) acordă sprijinul personalului aflat în
serviciul de pază şi gardă de corp, pentru
rezolvarea situaţiilor care depăşesc
posibilităţile şi competenţele acestora.
Art. 81 În scopul asigurării securităţii
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
persoanelor, poliţei îi revin următoarele
atribuţii principale:
a) cu ocazia activităţilor specifice,
controlează modul în care se respectă
dispoziţiile legale cu privire la paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi gărzii
de corp;
b) eliberează permisul de portarmă pentru
personalul de pază şi garda de corp în
condiţiile legii şi înştiinţează, în scris,
unitatea de jandarmi competentă teritorial
despre aceasta;
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cererea acestora, date şi studii privind
evoluţia şi tendinţele fenomenului
infracţional al zonei unde unitatea îşi
desfăşoară activitatea, necesare întocmirii
analizei de risc.
j) controlează modul în care se respectă
dispoziţiile legale cu privire la paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
transporturilor acestora şi protecţia
persoanelor;
k) creează baza de date referitoare la
licenţele şi avizele acordate şi a celor
retrase, cu societăţile de securitate privată,
formaţiunile de pază proprie şi personalul
acestora precum şi datele şi informaţiile de
interes operativ din domeniu;
l) participă în comisiile de examinare în
vederea obţinerii certificatelor de calificare
a personalului de pază şi gardă de corp,
organizate de societăţile de securitate
privată care au ca obiect de activitate
această prestaţie;
m) execută intervenţia la obiective, atunci
când se solicită aceasta prin apelul de
urgenţă la 112 sau prin alt mijloc;
n) verifică, pe timpul transportului,
conducătorii autovehiculelor care transportă
mărfuri periculoase de mare risc privind
îndeplinirea condiţiilor legale de executare;
o) acordă sprijinul personalului aflat în
serviciul de pază şi gardă de corp, pentru
rezolvarea situaţiilor care depăşesc
posibilităţile şi competenţele acestora.
Art. 81 În scopul asigurării securităţii
valorilor şi protecţiei persoanelor, poliţei îi
revin următoarele atribuţii principale:
a) controlează modul în care se respectă
dispoziţiile legale cu privire la paza
valorilor si la garda de corp;
b) eliberează permisul de portarmă pentru
personalul de pază şi garda de corp în
condiţiile legii şi înştiinţează, în scris,
unitatea de jandarmi competentă teritorial
despre aceasta;
c) asigură prin închiriere, contra cost, în
limita disponibilului, armamentul necesar
dotării personalului de pază şi gardă de

Proiectul de Lege privind securitatea
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
persoanelor
c) asigură prin închiriere, contra cost, în
limita disponibilului, armamentul necesar
dotării personalului de pază şi gardă de
corp;
d) intervine la solicitarea personalului de
pază şi gardă de corp, conform
competenţelor legale;
e) solicită sprijinul personalului aflat în
serviciul de pază şi gardă de corp pentru
rezolvarea diferitelor situaţii apărute în
zona de responsabilitate a acestora;
1) propune anularea licenţei de
funcţionare a societăţilor de securitate
privată în condiţiile nerespectării
prevederilor prezentei legi;
g) înştiinţează unitatea de jandarmi
competentă teritorial despre sancţiunile
aplicate personalului prevăzut la art. 67.
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corp;
d) intervine la solicitarea personalului de
pază şi gardă de corp, conform
competenţelor legale;
e) solicită sprijinul personalului aflat în
serviciul de pază şi gardă de corp pentru
rezolvarea diferitelor situaţii apărute în zona
de responsabilitate a acestora;
1) propune anularea licenţei de funcţionare
a societăţilor de securitate privată în
condiţiile nerespectării prevederilor
prezentei legi;
g) înştiinţează unitatea de jandarmi
competentă teritorial despre sancţiunile
aplicate personalului prevăzut la art. 67.
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