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ANEXA nr. 1 la nr. 522/21.02.2022 

 

 

 

LEGE  

pentru modificarea și completarea Legii 191/1998 privind organizarea și 

funcționarea Serviciului de Protecție și Pază 

 

 

Art. I. -  Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de 

Protecție și Pază,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402   din 

data de 22.10.1998,cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 1, se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art.1 -  (1) Serviciul de Protecţie şi Pază este autoritatea de stat cu atribuții în 

domeniul securității naționale care asigură securitatea demnitarilor români, a 

demnitarilor străini pe timpul şederii lor în România, a familiilor acestora, a sediilor 

de lucru şi reşedinţelor acestora.  

(2) Serviciul de Protecţie şi Pază are structură militară și contribuie la buna 

funcționare a statului de drept și la îndeplinirea obiectivelor strategiei naționale de 

apărare, potrivit competențelor. 

 

2. La  articolul 3 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul  

(11) cu următorul cuprins: 

(11) Activitățile desfășurate pentru asigurarea securității demnitarilor români, a 

demnitarilor străini pe timpul șederii lor în România, a familiilor acestora, a sediilor 

de lucru și reședințelor din competența Serviciului de Protecție și Pază constituie 

secret de stat . 

 

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 5 - Securitatea  demnitarilor români în afara teritoriului naţional se asigură 

de către personalul Serviciului de Protecţie şi Pază în cooperare cu structurile cu 

atribuţii în domeniu, din ţările gazdă. 
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4. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 6 - Serviciul de Protecţie şi Pază poate stabili relaţii de colaborare cu 

structuri similare din alte state şi poate încheia tratate la nivel departamental şi 

înţelegeri tehnice cu organisme internaţionale, în vederea îndeplinirii atribuțiilor 

specifice, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

 

5. La articolul 12 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul  

(3) cu   următorul cuprins: 

(3) Serviciul de Protecţie şi Pază se organizează și funcționează ca autoritate 

administrativă autonomă. 

 

6. La articolul 14 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

a) organizează şi execută activităţi pentru prevenirea, contracararea şi 

neutralizarea oricăror acţiuni și amenințări prin care s-ar atenta la: viaţa, integritatea 

fizică, sănătatea, libertatea de acţiune a persoanelor a căror securitate o asigură, 

pentru realizarea securității sediilor de lucru, obiectivelor în care demnitarii își 

desfășoară activitatea cu caracter temporar și reşedinţelor acestora;  

 

7. La articolul 14 alineatul (1), litera  b) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

b) organizează şi desfăşoară, independent sau în cooperare, activități de 

informații sau contrainformații, deschis sau acoperit, necesare numai pentru 

îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), în condiţiile stabilite prin lege. 

Orice informaţie cu valoare operativă de altă natură se transmite de îndată 

autorităţilor abilitate prin lege pentru verificarea şi valorificarea acesteia; 

 

8. La articolul 14 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

d) poate efectua, cu respectarea prevederilor legale verificări prin: solicitarea 

şi obţinerea de obiecte, înscrisuri sau relaţii oficiale de la persoane juridice de drept 

public sau privat; consultarea de specialişti ori experţi; primirea de sesizări sau note 

de relaţii; fixarea unor momente operative prin mijloace tehnice sau prin constatări 

personale; 
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9. La articolul 14 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

e) solicită procurorului, în cazuri justificate, autorizarea efectuării unor 

activităţi stabilite de lege în scopul culegerii de informaţii pentru îndeplinirea 

misiunilor specifice; 

 

10. La articolul 14 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

g) organizează și coordonează, pe timpul misiunilor din competență, activitatea 

tuturor forțelor participante din cadrul instituțiilor prevăzute la art.4 alin.(1). 

 

11. La articolul 14 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

h) execută, în condițiile legii, independent sau în cooperare cu alte structuri 

abilitate, misiuni de intervenție antiteroristă și ripostă imediată și participă la 

intervenția contrateroristă pentru securitatea demnitarilor și obiectivelor din 

competența Serviciului de Protecţie şi Pază; 

 

12. La articolul 14 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

i) execută, independent sau în cooperare cu alte instituții, acţiuni pentru 

căutarea, identificarea şi neutralizarea obiectelor suspecte care pot prezenta pericol 

pentru securitatea demnitarilor și obiectivelor din competență;  

 

13. La articolul 14 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, 

litera  i1 )  cu  următorul cuprins: 

i1) execută, independent sau în cooperare cu alte instituții specializate, pe 

timpul desfășurării misiunilor, acțiuni de protecție și intervenție în domeniul Chimic, 

Biologic, Radio-Nuclear (CBRN); 

  

14. La articolul 14 alineatul (1), litera  j) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

j) execută, independent sau în cooperare cu alte instituții specializate, activități 

de management al riscurilor îmbolnăvirilor de natură infecto-contagioasă, toxico–
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chimică sau produse de radiaţiile ionizante, măsuri de securitate alimentară și măsuri 

de management al consecințelor evenimentelor din categoriile amintite; 

 

15. La articolul 14  alineatul (1), după lit j) se  introduc șapte noi  litere, 

literele j1), j2), j3) j4) j5) , j6), j7) și j8)   cu următorul cuprins: 

j1) execută, în cooperare cu structuri de specialitate din cadrul instituţiilor 

prevăzute la art. 4, alin. (1), măsuri în vederea asigurării serviciilor medicale pentru 

demnitarii din competență; 

j2) asigură asistență medicală curativă și profilactică, prin structura medicală 

proprie sau în cooperare cu alte structuri de specialitate, pentru personalul propriu, 

precum și pentru alte categorii de persoane, potrivit legii; 

j3) asigură, prin structurile proprii, activități de evaluare în vederea încadrării 

în instituție, asistență, consiliere, pregătire psiho-comportamentală și psihoterapie 

pentru personalul propriu și familiile acestuia; 

j4) asigură, prin structuri și mijloacele proprii sau în cooperare cu instituțiile 

specializate, acțiuni de gestionare, reacție rapidă și intervenție în situații de urgență, 

accidente și dezastre, pentru persoanele cărora le asigură securitatea, pentru 

obiectivele din competență sau la solicitarea instituțiilor din sistemul național de 

apărare, ordine publică și siguranță națională; 

j5) asigură, independent sau în cooperare, măsuri de securitate a transportului, 

pentru toate tipurile și categoriile de mijloace de transport utilizate în cadrul 

misiunilor; 

j6) asigură, independent sau în cooperare cu instituții specializate, securitatea 

cibernetică a infrastructurilor proprii, a echipamentelor de comunicații și informatică 

utilizate de persoanele care beneficiază de măsuri de securitate în conformitate cu 

art.1, alin. (1) și a infrastructurilor ITC destinate asigurării securității obiectivelor 

din competență;  

j7) asigură, cu mijloace proprii sau în cooperare cu celelalte autorități 

responsabile, controlul tehnic de specialitate, în obiectivele și mijloacele de tranport 

unde își desfășoară activitatea persoanele cărora serviciul le asigură securitatea; 

        j8) organizează și execută, independent sau în cooperare cu alte instituții 

specializate, măsuri de cunoaștere a climatului de ordine și siguranță publică și 

gestioneaza riscurile de securitate la adresa demnitarilor, pe traseele de deplasare ale 

acestora și în proximitatea obiectivelor din competență. 
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16. La articolul 14 alineatul (1), după litera k1) se introduce o nouă literă, 

litera k2 )  cu  următorul cuprins: 

      k2) coordonează și execută, independent sau în cooperare cu celelalte instituții 

abilitate, activități specifice în vederea organizării, pregătirii și executării zborurilor 

speciale, activități aeronautice și activități de monitorizare  și 

contracarare/neutralizare a acțiunilor ostile ale aeronavelor fără pilot la bord pentru 

asigurarea securității demnitarilor și obiectivelor din competență. 

17. La articolul 14 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

2) Persoanele a căror securitate este asigurată de către Serviciul de Protecţie şi 

Pază și obiectivele din competență se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem 

de Apărare a Ţării. 

 

18. La Articolul 14, după alineatul 2) se introduce un nou alineat, alineatul 

2¹) cu următorul cuprins: 

21) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (2) refuză sau nu respectă 

măsurile de securitate instituite, nu va fi angajată răspunderea Serviciului de 

Protecţie şi Pază pentru consecințele acțiunilor prin care s-ar atenta la viața, 

integritatea fizică, libertatea de acțiune și sănătatea acestora. 

 

19. La articolul 15 alineatele (3) și (4) se abrogă. 

 

20.La articolul 15 se introduce un nou alineat, alineatul 5) cu următorul 

cuprins: 

 (5) Litigiile având ca obiect raporturile de serviciu ale cadrelor militare din 

Serviciul de Protecție și Pază sunt de competența instanțelor de contencios 

administrativ. 

        21. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(3) La angajarea în Serviciul de Protecţie şi Pază, salariații civili au obligația 

de a depune un jurământ pentru respectarea Constituției țării, legilor și 

regulamentelor interne ale Serviciului de Protecție și Pază 

 

22. La articolul 17, alineatele (5) și (6) se abrogă. 
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23. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul  181, cu 

următorul cuprins:  

Art. 18¹  

 (1) Pe timpul îndeplinirii misiunilor, personalul Serviciului de Protecţie şi 

Pază poate fi audiat, percheziționat sau reținut cu informarea prealabila a 

directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, în prezența unui reprezentant al 

structurii juridice a serviciului și fără a se periclita îndeplinirea misiunii. 

  (2) Personalul Serviciului de Protecţie şi Pază chemat ca martor în fața 

organelor judiciare poate face depoziții cu privire la faptele și împrejurările despre  

care a luat la cunoștință ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în 

legătură cu acestea, cu încuviințarea scrisă a directorului Serviciului de Protecţie şi 

Pază. 

 (3) Sediul Serviciului de Protecţie şi Pază poate face obiectul percheziției cu 

aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării și informarea prealabilă a 

directorului Serviciului de Protecţie şi Pază. 

 (4) Personalul Serviciului de Protecţie şi Pază şi membrii de familie ai acestuia 

pot beneficia de protecţia persoanei şi a bunurilor faţă de ameninţările sau de 

pericolele la care sunt expuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu sau în 

legătură cu acestea, în condiţii stabilite prin ordin al directorului Serviciului de 

Protecţie şi Pază.  

 

 24. La articolul 19 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 (2) Pregătirea și formarea profesională a personalului se realizează în sistemul 

propriu, în cadrul instituțiilor de specialitate din sistemul național de apărare, 

ordine publică și siguranță națională, în instituţii de drept public sau privat şi în 

cadrul unor instituţii similare din străinătate. 

 

 25. La articolul 19, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:  

 (3) Serviciul de Protecţie şi Pază poate, în condițiile legii, să realizeze 

activități de formare profesională. Activitățile de formare profesională desfășurate 

în cadrul sistemului propriu de pregătire pot cuprinde programe de inițiere, 

perfecționare și specializare în domeniile specifice. 
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 26. La articolul 19, după alineatul (3) se introduc  trei noi alineate, 

alineatele (31), (32)  și (33) cu următorul cuprins: 

  (31) Serviciul de Protecţie şi Pază poate, în condițiile legii, să acorde asistenţă 

de specialitate altor instituții, autorități publice, precum și în cadrul unor 

programe/proiecte finanţate din fonduri europene, naţionale sau alte mecanisme 

financiare, împreună cu parteneri interni şi externi sau prin alte modalităţi 

prevăzute de lege. 

 (32) Serviciul de Protecție și Pază poate beneficia de finanțare prin accesarea 

de programe, granturi, fonduri și alte mecanisme financiare naționale și 

internaționale, în cadrul unor consorții naționale și internaționale sau ca unic 

aplicant.  

 (33) Serviciul de Protecție și Pază desfășoară în condițiile legii, independent 

sau în cooperare cu parteneri români sau străini, activități de cercetare științifică, 

dezvoltare tehnologică și inovare în domeniul securității. 

 

 27. La articolul 19, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 (5) Serviciul de Protecţie şi Pază poate închiria sau poate pune la dispoziţie 

pentru folosinţă temporară bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sa, 

potrivit regimului juridic al acestora, conform condițiilor și, după caz, a tarifelor 

aprobate prin ordin al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază. 

 

 28. La articolul 19, alineatul (7) se abrogă. 

 

 29. Articolul 191, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 Art. 191  

(1) Serviciul de Protecţie şi Pază poate îndeplini, cu aprobarea Consiliului  

Suprem de Apărare a Ţării, misiuni specifice în afara teritoriului naţional, sub egida 

unor organisme internaţionale și misiuni pentru asigurarea protecției funcționarilor 

internaționali români de rang înalt, membri ai organizațiilor sau instituțiilor 

internaționale și membrilor Corpului diplomatic și consular al României. 

(2) Serviciul de Protecţie şi Pază poate iniția, participa, conduce sau coordona, 

potrivit reglementărilor în vigoare, acţiunile organizate de asociaţiile internaționale 

de profil.  

(3) Formarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului propriu sau al altor 

instituţii din străinătate în domeniile de activitate specifice Serviciului de Protecție 

și Pază, pentru misiuni sub egida organizațiilor internaționale se pot realiza în 
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sistemul propriu de instruire al Serviciului de Protecţie şi Pază sau în instituţii 

similare din străinătate, în condiţiile tratatelor şi acordurilor încheiate. 

 

30. La articolul 20, alineatul (1), se modifică și va avea următorul cuprins: 

 (1) Personalul militar şi civil din Serviciul de Protecţie şi Pază are obligaţia de 

a păstra secretul de stat şi secretul de serviciu, în condiţiile legii, inclusiv după 

încetarea raporturilor de serviciu/muncă. 

 

31 . La Articolul 20,  după alineatul (2) se introduc două noi alineate, 

alineatele (3) și (4)  cu următorul cuprins: 

(3) Personalului Serviciului de Protecţie şi Pază îi este interzisă folosirea în 

orice mod a datelor și informațiilor de care a luat cunoștință în îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu, cu privire la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), inclusiv 

după ce acestea nu mai beneficiază de asigurarea securității.  

(4)  Scrierile cu caracter memorialistic privind activitatea desfăşurată în cadrul 

Serviciului de Protecţie şi Pază pot deveni publice cu aprobarea scrisă a directorului 

serviciului, numai după expirarea termenelor de clasificare a informaţiilor la care se 

face referire în cuprinsul lor. În condiţiile legii, serviciul poate achiziţiona dreptul 

de autor şi dispune asupra publicării. 

 

 32. La articolul 22, litera a)  se modifică și va avea următorul cuprins: 

a) elaborează şi fundamentează proiectul bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli şi asigură execuţia acestuia după aprobarea de către Parlament, prin 

structura identificată prin indicativ militar prevăzută în ordinul directorului 

Serviciului de Protecţie şi Pază; directorul Serviciului de Protecţie şi Pază are 

calitatea de ordonator principal de credite; 

 

33. Articolul 221 se abrogă. 

 

34. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 (1) Terenurile și clădirile necesare funcţionării Serviciului de Protecţie şi Pază 

sunt asigurate de Guvern, în condiţiile prevăzute de lege.  

 

 

 



NECLASIFICAT 

NECLASIFICAT 

9/20 

 

35. La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Serviciul de Protecţie şi Pază este autoritate publică responsabilă pentru 

infrastructurile critice proprii. 

 

36. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 24 

 (1) Pentru exercitarea actului de conducere şi îndeplinirea misiunilor specifice, 

Serviciul de Protecţie şi Pază îşi organizează sisteme proprii de comunicații și 

informatică. 

(2) Pe timpul misiunilor specifice sistemele proprii de comunicații și 

informatică pot fi folosite şi de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1). 

 

37. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 27 

Personalul Serviciului de Protecţie şi Pază este autorizat, să poarte şi să 

folosească arme de foc, arme albe şi alte mijloace de protecţie, descurajare şi 

imobilizare, mijloace tehnice specifice pentru îndeplinirea misiunilor, precum şi în 

scop de autoapărare, în condiţiile prevăzute de lege. 

 

38. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Art. 28 

(1) În situaţia în care obiectivele a căror securitate este asigurată de către 

Serviciul de Protecţie şi Pază sunt în pericol ori atunci când există informaţii că se 

intenţionează organizarea unor acţiuni care le-ar putea afecta securitatea, acesta, 

împreună cu autorităţile publice şi cu alte instituții de specialitate care, potrivit legii, 

au competenţe în domeniu, stabileşte zone de siguranță ale obiectivelor respective, 

în imediata apropiere a acestora, în care, la nevoie, poate interzice sau limita, după 

caz, accesul. 

(2) Zonele de siguranță se delimitează cu semne vizibile sau elemente de 

blocare, cu sprijinul de specialitate al autorităţilor publice şi au același regim ca și 

obiectivele a căror securitate este asigurată de Serviciul de Protecție și Pază. 

(3) Obiectivele a căror securitate este asigurată în mod permanent de către 

Serviciul de Protecţie şi Pază, precum și sediile proprii, fac parte din categoria 

obiectivelor de importanță deosebită pentru activitatea statului. 

(4) În vederea asigurării securității obiectivelor din competență, personalul 

Serviciului de Protecţie şi Pază are dreptul să efectueze controlul antiterorist de 
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securitate al persoanelor, autovehiculelor, bagajelor și spațiilor în care își desfășoară 

activitatea persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1).  

(5) Personalul Serviciului de Protecţie şi Pază, aflat în misiune, este autorizat 

să legitimeze şi, după caz, să imobilizeze persoanele care pătrund în mod ilegal în 

zonele cu acces interzis sau limitat, predându-le de îndată organelor competente, 

împreună cu procesul-verbal de constatare. În aceste situaţii, personalul Serviciului 

de Protecţie şi Pază are obligaţia de a-și declina calitatea cu legitimația de serviciu. 

 

39. La articolul 29, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

1) În cazul constatării unei infracţiuni flagrante ori a unor tentative sau acte 

preparatorii pedepsite de lege, care pun în pericol persoanele sau obiectivele 

prevăzute la art. 1, alin. (1), personalul Serviciului de Protecţie şi Pază poate 

imobiliza făptuitorul, predându-l de îndată organelor competente, împreună cu 

procesul-verbal de constatare şi cu mijloacele materiale de probă. 

 

40. La articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 

(11) cu următorul cuprins:  

(11) Personalul Serviciului de Protecţie şi Pază, aflat în misiune, este autorizat 

să legitimeze şi să controleze persoanele care solicită intrarea într-un perimetru legal 

restricţionat sau care se află în proximitatea obiectivelor sau a zonelor în care 

desfăşoară activităţi demnitarii a căror securitate intră în competenţa Serviciului de 

Protecţie şi Pază.  

 

41. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  

Art. 30 

(1) Instituțiile din care fac parte obiectivele și persoanele cărora li se asigură 

securitatea, în conformitate cu art. 1 alin. (1), pun la dispoziție, în mod gratuit, 

Serviciului de Protecţie şi Pază spațiile, utilitățile, sistemele, mijloacele tehnice și 

materialele necesare asigurării securității obiectivelor. 

(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) dispun măsuri pentru asigurarea funcționării 

corespunzătoare a sistemelor și mijloacelor tehnice puse la dispoziția Serviciului de 

Protecție și Pază. 

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică, după caz, și în obiectivele temporare 

unde persoanele menționate la art. 1 alin. (1), își desfășoară activitatea.  
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42. La articolul 31, alineatul 1 se abrogă. 

 

Art. II - Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de 

Protecție și Pază,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402   din 

data de 22.10.1998, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu 

modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Secțiunea 1 

   

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 191/1998 privind organizarea și 

funcționarea Serviciului de Protecție și Pază 

 

 Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situației 

actuale 

           Legea 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de 

Protecție și Pază stabilește cadrul legal pentru asigurarea protecției demnitarilor 

români, a demnitarilor străini pe timpul şederii lor în România, a familiilor 

acestora, și paza sediilor de lucru şi reşedinţelor acestora.  

       În lumina Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-

2024, se impune revizuirea actualelor prevederi legale privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, având în vedere faptul că  Legea 

nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi 

Pază, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată în urmă cu mult 

timp, într-o perioadă în care ţara noastră nu avea statut de membru al NATO şi 

UE, prin acest act normativ reglementându-se pentru prima dată activitatea de 

protecţie a demnitarilor.  

 Evoluţia mediului internaţional de securitate, relevă necesitatea 

adaptării reglementărilor existente la actualele provocări din plan intern şi 

internaţional şi o nouă viziune privind modul de asigurare a protecţiei 

demnitarilor şi a pazei şi securităţii unor obiective de importanţă deosebită 

pentru activitatea statului.  

De la data apariției legii de organizare și funcționare și până în prezent, 

au survenit o serie de modificări ale altor acte normative cu incidență în 

domeniu, motiv pentru care este necesară corelarea tuturor acestor prevederi 

legale. 

În prezent, Serviciul de Protecție și Pază este solicitat să asigure 

protecție funcționarilor internaționali români de rang înalt, membri ai 

organizațiilor sau instituțiilor internaționale, datorită profesionalismului și 

pregătirii de excepție a personalului, motiv pentru care este necesar a se crea 

cadrul legal pentru îndeplinirea unor astfel de misiuni. 
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2. Schimbări 

preconizate 

          S-a introdus conceptul de securitate demnitari și obiective prin care se 

asigură coordonarea și conducerea unitară a tuturor capabilităților proprii și ale 

instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță 

națională disponibile la un moment dat, în mod integrat, pentru asigurarea 

securității persoanelor protejate din competența serviciului și a obiectivelor în 

care acestea desfășoară activități. 

Noua concepţie privind asigurarea securităţii obiectivelor include 

explicit şi acţiunile desfăşurate în domeniul CBRN, controlul antiterorist de 

securitate şi în domeniul controlului tehnic de specialitate cu privire la 

obiectivele şi mijloacele de transport. De asemenea, organizarea și executarea, 

independent sau în cooperare cu alte instituții specializate, a măsurilor de 

cunoaștere a climatului de ordine și siguranță publică pe traseele de deplasare 

ale demnitarilor și în proximitatea obiectivelor din competență reprezintă 

activități din spectrul concepției integrate de Securitate a demnitarilor și 

obiectivelor din competență. În acest context, Serviciul de Protecție și Pază. 

trebuie să răspundă acțional în timp real, adecvat și imediat, în condițiile legii, 

la un act de tip terorist iminent sau în desfășurare, strict în zona de competență 

a misiunilor pe care le execută, conform legii de organizare și funcționare. 

Tacticile integrate elaborate și implementate la nivelul capabilităților, 

operaționalizarea acestora, sunt parte componentă a concepției integrate de 

asigurare a securității demnitarilor. Intervenție antiteroristă, ca măsură 

proactivă și reacție contrateroristă adecvată situației create, în timp real, nu va 

permite dezvoltarea actului de natură teroristă, îi va diminua efectele negative 

și impactul emoțional la un grad acceptabil, astfel încât situația de criză creată 

la adresa securității naționale să fi depășită fără a afecta sau a pune în pericol 

viața demnitarilor sau obiectivele a căror pază și securitate este asigurată de 

SPP. 

În noul context geopolitic, acţiunile teroriste fiind extrem de violente şi 

adesea imposibil de prevăzut, reacţia forţelor de intervenţie antiteroristă trebuie 

să asigure posibilitatea ripostei imediate, astfel încât să nu ofere ocazia forţelor 

ostile să îşi ducă la finalitate acţiunile agresive, îndreptate împotriva 

obiectivelor sau demnitarilor din competenţa serviciului. Riposta imediată 

constituie primul nivel de reacţie al forţelor specializate ale serviciului, care 

poate contribui decisiv la izolarea şi/sau lichidarea crizei teroriste. 

Impactul unei situații de urgență, accident sau dezastru (cutremur, 

accident nuclear etc.) este nemăsurat. Serviciul de Protecție și Pază a dezvoltat 

prin concepția integrată de asigurare a securității demnitarilor, implementată 

din 19 februarie 2015, proceduri de reacție rapidă și intervenție pentru 
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evacuarea persoanelor cărora le asigură protecția și a personalului din 

obiectivele posibil afectate. În funcție de situație, dezastrul produs și efectele 

acestuia, în scenariile proiectate de Serviciul de Protecție și Pază se acționează 

în timp real independent până la un punct și apoi în cooperare cu instituțiile 

specializate ale statului. 

Considerăm că prin această propunere făcută în legea de organizare și 

funcționare, abordăm cu responsabilitate această problematică, într-o viziune 

unitară, integrată în sistemul măsurilor și acțiunilor gestionate la nivel național 

și ne aducem un minim și real aport acțional pentru a asigura diminuarea 

impactului care se produce în astfel de situații, contribuiind la asigurarea 

gestionării situației post accident/dezastre și continuității în funcționare a celor 

mai importante instituții ale statului: Președinție, Parlament, Guvern. Această 

prevedere introdusă în legea de organizare și funcționare pune în acord 

măsurile care trebuie luate, în cooperare, de cele două instituții, Serviciul de 

Protecție și Pază și Ministerul Afacerilor Interne pentru evacuarea 

Administrației Prezidențiale, Parlamentului și Guvernului în situația unui 

conflict armat. 

          Climatul actual de securitate impune conştientizarea de către persoanele 

beneficiare de protecţie a necesităţii respectării măsurilor instituite de către 

instituţia abilitată şi a consecinţelor negative care se pot produce în situaţia 

nerespectării acestora. În acest context s-a reglementat exonerarea de 

răspundere a Serviciului de Protecţie şi Pază în situaţia în care persoanele 

beneficiare de protecţie nu respectă măsurile de securitate instituite, precum şi 

reglementările referitoare la sistemul de securitate a obiectivelor.           

         Posibilitatea existenţei unor riscuri de îmbolnăvire şi/sau a oricărei 

patologii care să afecteze starea de sănătate este valabilă şi pentru persoanele 

care beneficiază de măsurile de securitate asigurate de către Serviciul de 

Protecție și Pază. Drept urmare, instituţia noastră are obligativitatea de a 

asigura, în colaborare cu structurile de specialitate din cadrul instituţiilor 

prevăzute la art. 4, alin. 1 din lege, asistenţa medicală profilactică şi terapeutică 

pentru persoanele protejate. 

         Asigurarea măsurilor de siguranţă şi securitate a transportului pentru 

toate tipurile şi categoriile de mijloace de transport utilizate în cadrul 

misiunilor a fost reglementată ca o componentă distinctă a activităţilor de 

protecţie a demnitarilor.  

        Au fost reglementate distinct, ca parte componentă a măsurilor de 

protecţie, acţiunile de protecţie a infrastructurilor proprii, a infrastructurilor 

dispuse la obiectivele a căror securitate o asigură, cât şi a echipamentelor de 
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resortul comunicaţii şi informatică utilizate de demnitarii cărora Serviciul de 

Protecţie şi Pază le asigură securitatea. 

Buna desfăşurare a misiunilor serviciului şi înlăturarea unor neajunsuri 

constatate în activitatea curentă au impus reglementarea expresă a posibilităţii 

de legitimare de către personalul Serviciului de Protecţie şi Pază a persoanelor 

cu privire la care există suspiciuni privind săvârşirea unor fapte care ar putea 

pune în pericol persoanele cărora li se asigură protecţie, securitatea obiectivelor 

aflate în competenţă sau misiunile serviciului. Totodată, s-a reglementat 

posibilitatea efectuării de către personalul serviciului a controlului tehnic de 

specialitate la obiectivele din competență. 

Adaptarea legislației este necesară în vederea facilitării accesului la 

surse de finanțare din fonduri nerambursabile, cu scopul creşterii capacităţii 

organizaţionale în ceea ce priveşte dotările tehnice, dezvoltarea resurselor 

umane, modernizarea şi lărgirea bazei materiale, precum şi identificarea de noi 

metode, instrumente, materiale, aptitudini profesionale.  

Se impune intervenţia normativă în vederea armonizării reglementărilor 

naționale și europene din sfera cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării în 

domeniul securităţii, precum şi aplicarea acestora la nivelul serviciului.  

Activitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în 

domeniul securității, conform atribuțiilor legale, vor conduce la creșterea 

competitivității serviciului în aria sa de competență și la valorificarea 

potențialului științific și de inovare. 

 

În funcție de rezultatele analizei riscurilor și amenințărilor, în spațiile 

publice și în locațiile unde demnitarii participă/desfășoară activități oficiale se 

impune instituirea unei zone de protecție, cu acces limitat, fără a afecta 

drepturile și libertățile cetățenilor prevăzute în Constituția României. 

Este o măsură de prevedere care diminuează la un grad acceptabil 

riscurile și amenințările la adresa unui demnitar român sau unui demnitar străin 

pe timpul vizitei acestuia în România, dar și pentru toate persoanele care 

participă la activități în spații închise sau deschise bine delimitate, astfel se 

elimină orice posibilitate de a introduce în aceste spații dispozitive explozive 

improvizate, arme de foc, arme albe, substanțe sau mijloace CBRN. 

         Având în vedere faptul că în obiectivele, a căror securitate este asigurată 

în mod permanent de către Serviciul de Protecţie şi Pază, precum şi în sediile 

propria, se desfăşoară activităţi cu implicaţii directe asupra securităţii naţionale 

şi sunt gestionate informaţii clasificate, se impune includerea tuturor acestor 

obiective în categoria obiectivelor de importanţă deosebită pentru securitatea 

statului. 
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3. Alte 

informații 

           

 

 

     Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ - Nu este cazul. 

  

     Secţiunea a 4-a 

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

cât şi pe termen lung (5 ani). 

                                                                                                                          -mii lei- (RON) 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii ani Media pe 5 

ani 

1 

 

2 

 2020 

3 

2021 

4 

 2022 

5 

2023 

6 

2024 

7 

2025 

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 

Nu este cazul 

 

 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 
- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 
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    (i)  cheltuieli de personal - - - - - - 

    (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 

Nu este cazul 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 
- - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

7. Alte informații Nu este cazul 

 

     Secțiunea a 5-a  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare. - Nu este cazul. 

 

   Secțiunea a 6- a  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate. 

Nu este cazul 
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2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, 

precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ. 

Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 

situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 

Nu este cazul 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente. 

 Nu este cazul 

5. Informaţii privind necesitatea avizării proiectului de act normativ de 

către următoarele instituţii: 

a) Consiliul Legislativ; 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; 

c) Consiliul Economic şi Social; 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

Avizul Consiliul 

Suprem de Apărare 

a Țări, 

6.Alte informaţii. Nu este cazul 

 

   Secţiunea a 7- a 

 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului 

de act normativ. 
Nu este cazul 

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. 

 

Nu este cazul 

3. Alte informaţii. Nu este cazul 

        

file:///C:/Cristina/nic%202011/acte%20normative/00083962.htm
file:///C:/Cristina/nic%202011/acte%20normative/00085040.htm
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   Secţiunea a 8- a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme 

sau extinderea competenţelor instituţiilor existente. 

Prevederile prezentului proiect de 

act normativ vor fi puse în aplicare 

de către Serviciul de Protecţie şi 

Pază. 

2. Alte informaţii. Nu este cazul 

 

Faţă de cele prezentate am elaborat prezentul proiect de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, 

cu modificările şi completările ulterioare 

  

DIRECTORUL SERVICIULUI DE PROTECȚIE ȘI PAZA 

General 

             LUCIAN-SILVAN PAHONȚU 
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