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        NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

   Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Ordonanță a Guvernului 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

 

Secţiunea a 2-a 

 Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa 

proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act normativ este inițiat de Ministerul Afacerilor Interne în 

temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 1 pct. III poz.1 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanţe. 

 

2.2. Descrierea 

situaţiei 

actuale  

 

În prezent, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor și protecția persoanelor, republicată, reglementează, printre 

altele, domeniul pazei obiectivelor. 

 

Mecanismele reglementate de actul normativ mai sus-menționat nu 

se pot aplica în cazul pazei obiectivelor diplomatice (sedii ale misiunilor 

diplomatice, agenţiilor şi reprezentanţelor economice străine și sedii ale 

unor organizaţii internaţionale) și a organismelor internaţionale care 

desfăşoară activităţi pe teritoriul ţării, prevăzute la art.6 alin.(2) din 

Legea nr.333/2003 (organisme internaționale). 

 

Motivul existenței acestei situații îl reprezintă faptul că obiectivele 

diplomatice și organismele internaţionale, asigurate cu pază cu 

jandarmi, se află în administrarea unor reprezentanți ai altor state, cărora 

nu le este opozabil cadrul normativ intern. 

 

Totodată, în privința pazei obiectivelor diplomatice și a 

organismelor internaţionale, statului român îi revin o serie de obligații 

care reies din următoarele documente internaționale: 

 

I. Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la Viena la 

18 aprilie 1961, ratificată prin Decretul nr. 566 din 8 iulie 1968, care la 

art. 22 prevede: 

o „Alin. (1) Localurile misiunii sunt inviolabile. Nu este permis 

agenţilor statului acreditar să pătrundă în ele decât cu consimțământul 

şefului misiunii; 

o Alin. (2) Statul acreditar are obligaţia specială de a lua toate 
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măsurile potrivite pentru a împiedica invadarea sau deteriorarea 

localurilor misiunii, tulburarea liniştii misiunii sau micșorarea 

demnității acesteia.” 

 

II. Convenţia de la Viena cu privire la relațiile consulare, încheiată 

la 24 aprilie 1963, ratificată prin Decretul  nr. 481 din 20 decembrie 

1971, care la art. 31 prevede următoarele: 

„Inviolabilitatea localurilor consulare 

o Alin. (3) Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 din prezentul 

articol, statul de reşedinţă are obligaţia specială de a lua orice măsuri 

necesare pentru a împiedica violarea sau deteriorarea localurilor 

consulare şi pentru a împiedica tulburarea liniștii postului consular sau 

atingerea demnității sale.” 

În ceea ce privește modul de aplicare a actelor internaționale la 

care România este parte, în Legea nr. 590/2003 privind tratatele, 

Secţiunea 1 - Aplicarea tratatelor, se prevede astfel: 

 

„Art. 31 

(…) 

(2) Aplicarea şi respectarea dispoziţiilor tratatelor în vigoare 

reprezintă o obligaţie pentru toate autorităţile statului român, inclusiv 

autoritatea judecătorească, precum şi pentru persoanele fizice şi 

juridice române sau aflate pe teritoriul României. 

(3) Guvernul, Ministerul Afacerilor Externe, precum şi alte 

ministere şi autorităţi ale statului au obligaţia de a lua toate măsurile 

necesare pentru aplicarea tratatelor în vigoare, precum şi de a controla 

modul în care se realizează acestea. 

(...)”. 

 

În concret, în domeniul pazei obiectivelor diplomatice și a 

organismelor internaţionale, nu se întocmește contract de prestări 

servicii, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, iar planul de 

pază se întocmește doar de către unitatea de jandarmi care asigură paza, 

fără participarea instituției beneficiare de pază. De asemenea, în 

considerarea obligațiilor ce revin statului român, potrivit documentelor 

internaționale, se impune redefinirea conceptului de obiective 

diplomatice. 

 

Toate neajunsurile prezentate au condus la situații în care procesul 

de asigurare a pazei a fost îngreunat, situații care, în principal, vizează 

lipsa unor condiții optime de desfășurare a activității. 

 

2.3. Schimbări 

preconizate 

 

Prin proiect se propune: 

-introducerea noțiunii de „obiective diplomatice” și includerea în 

cuprinsul acestei categorii a localurilor misiunilor diplomatice, pe cele 

ale oficiilor consulare, ale agențiilor și reprezentanțelor economice 
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străine, ale organizaţiilor internaţionale, precum și obiectivele folosite 

pentru realizarea scopurilor acestora, inclusiv reședințele șefilor acestor 

obiective;  

-ca întocmirea planului de pază în cazul obiectivelor diplomatice și al 

organismelor internaționale să se realizeze de către comandantul unității 

de jandarmi care asigură paza acestora; 

-exceptarea beneficiarilor pazei localurilor obiectivelor diplomatice și 

ale organismelor internaționale de la obligația încheierii unui contract de 

prestări servicii. Corelativ, se propune ca îndeplinirea obligațiilor de 

natură administrativă specifice beneficiarului de pază, în cazul acestora, 

să se realizeze de către autoritățile administrației publice locale, la 

solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor 

Interne sau Serviciului Român de Informații, după caz.  

 

Totodată, în considerarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, prin proiect se 

propune ca fondurile necesare îndeplinirii obligațiilor de natură 

administrativă, de mai sus, să fie asigurate din bugetele 

unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. 

2.4. Alte 

informaţii 
 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

3.1. Descrierea 

generală a 

beneficiilor şi 

costurilor 

estimate ca 

urmare a 

intrării în 

vigoare a 

actului 

normativ  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.2. Impactul 

social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.3. Impactul 

asupra 

drepturilor şi 

libertăţilor 

fundamentale 

ale omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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3.4. Impactul 

macroeconomi

c 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.1. Impactul 

asupra 

economiei şi 

asupra 

principalilor 

indicatori 

macroeconomi

ci 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.4.2. Impactul 

asupra 

mediului 

concurenţial şi 

domeniul 

ajutoarelor de 

stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.5. Impactul 

asupra 

mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.6. Impactul 

asupra 

mediului 

înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.7. Evaluarea 

costurilor şi 

beneficiilor din 

perspectiva 

inovării şi 

digitalizării 

    

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.8. Evaluarea 

costurilor şi 

beneficiilor din 

perspectiva 

dezvoltării 

durabile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.9. Alte 

informaţii 
 



5 

 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli 

şi venituri 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori  Anul 

curent 

2022 

Anul 

2023 

Anul 

2024 

Anul 

2025 

Anul 

2026 

Media  

pe cinci 

ani 

1  2  3  4 5 6  7 

4.1. Modificări ale 

veniturilor 

bugetare, 

plus/minus, din 

care: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) buget de stat, 

din acesta:  

(i) impozit pe 

profit  

(ii) impozit pe 

venit 

      

b) bugete locale:  

(i) impozit pe 

profit  

      

c) bugetul 

asigurărilor sociale 

de stat: 

(i) contribuții de 

asigurări  

      

d) alte tipuri de 

venituri 

      

4.2. Modificări ale 

cheltuielilor 

bugetare, 

plus/minus, din 

care: 

      

a) buget de stat, 

din acesta: 

(i) cheltuieli de 

personal 
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(ii) bunuri şi 

servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de 

personal 

(ii) bunuri şi 

servicii 

      

c) bugetul 

asigurărilor sociale 

de stat: 

(i) cheltuieli de 

personal 

(ii) bunuri şi 

servicii 

      

d) alte tipuri de 

cheltuieli 

      

4.3. Impact 

financiar, 

plus/minus, din 

care: 

      

a) buget de stat       

b) bugete locale        

4.4. Propuneri 

pentru acoperirea 

creşterii 

cheltuielilor 

bugetare 

      

4.5. Propuneri 

pentru a compensa 

reducerea 

veniturilor 

bugetare 

      

4.6. Calcule 

detaliate privind  

fundamentarea 

modificărilor  

veniturilor și/sau 

cheltuielilor  

bugetare  
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4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror 

adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a 

următoarelor documente: 

a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul 

utilizată; 

b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă 

este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice 

specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară 

anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia 

fiscal-bugetară. 

Proiectul de act 

normativ nu se referă 

la acest subiect. 

4.8. Alte informații     

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 

fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ.                         

         

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziții.             

 

 

 

a) Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

 

 

 

b) Hotărârea Guvernului pentru completarea 

Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1486/2005 

privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, 

bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi. 

 

 5.2. Impactul asupra legislaţiei în 

domeniul achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.3. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia UE (în 

cazul proiectelor ce transpun sau 

asigură aplicarea unor prevederi de 

drept UE). 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.3.1. Măsuri normative necesare 

transpunerii directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.3.2. Măsuri normative necesare 

aplicării actelor legislative UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente asumate 

 

5.6. Alte informaţii  

                                                          

Secțiunea a 6-a 

                             Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act 

normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea 

procedurii de participare la 

elaborarea actelor normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 6.2. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6.3. Informaţii despre consultările 

organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale 

Proiectul va fi supus consultării structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale, în conformitate cu prevederile H.G. 

nr.635/2022 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative. 

 

6.4. Informaţii privind puncte de 

vedere/opinii emise de organisme 

consultative constituite prin acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6.5. Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

a) Avizul Consiliului Legislativ 

nr.___________________. 

 

 

 

 

6.6. Alte informaţii Avizul Secretariatului General al Guvernului nr. 

___________________ privind încadrarea în 
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domeniile în care Guvernul este abilitat să emită 

ordonanţe. 

                                             

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea 

proiectului de act normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu 

privire la elaborarea proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu 

respectarea procedurii de consultare publică 

stabilită de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată.  

 

7.2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii 

şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

7.3. Alte informații.  

                                                 Secțiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act 

normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare 

a proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

8.2. Alte informaţii  
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În considerarea celor prezentate, a fost elaborat proiectul ordonanței Guvernului 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, pe care îl supunem Guvernului spre 

adoptare. 
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