Extrase din
LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 *
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
(actualizată până la data de 1 decembrie 2015*)
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Paza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei
obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate,
existenţa materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot
periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea.
Unitati care sunt obligate sa-si organizeze paza si protectia bunurilor proprii
ART. 2
(1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile
autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de
natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în
prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.
(2) Persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de pază
şi protecţie, în condiţiile prezentei legi.
Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei
ART. 27
(1) Conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi
informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecţie
şi sistemele de alarmare împotriva efracţiei în locurile de păstrare, depozitare şi manipulare a acestora,
precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter.
(2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizează de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
ori de inspectoratul de poliţie judeţean pe raza căruia se află obiectivul, sub aspectul respectării cerinţelor
minime de securitate împotriva efracţiei.
(3) Elementele de protecţie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării şi
manipulării bunurilor şi valorilor de orice fel trebuie să fie rezistente la efracţie, corespunzător gradului
de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit, în conformitate cu cerinţele tehnice stabilite prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecţie mecano-fizice se înţelege: ziduri, plase, blindaje,
case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi încuietori.
(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracţiei se înţelege ansamblul de
echipamente electronice care poate fi compus din centrala de comandă şi semnalizare optică şi acustică,
detectoare, butoane şi pedale de panică, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de
înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile
obiectivului păzit.
(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se
avizează şi se controlează potrivit prevederilor alin. (2).
(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc în mod obligatoriu pentru
obiectivele care sunt supuse avizării poliţiei, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerinţelor
tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 30
Clasificarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se face în raport cu importanţa bunurilor şi a
valorilor ce urmează a fi apărate şi cu categoria de importanţă a construcţiei de către societăţile de
asigurare.

Societati specializate in sisteme de alarmare impotriva efractiei
ART. 31
(1) Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, instalare, modificare sau
întreţinere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, numai pe baza licenţei
eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prelungită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al
Serviciului Român de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile.
(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, să comunice
în scris unităţii de poliţie competente orice modificare intervenită în structura şi organizarea activităţii
pentru care a fost eliberată licenţa.
(3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora şi persoanele fizice care desfăşoară
activităţile prevăzute la alin. (1) se avizează de inspectoratele de poliţie judeţene sau de Direcţia Generală
de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căreia societatea îşi are sediul, respectiv persoana fizică,
domiciliul.
(4) Persoanele licenţiate sau autorizate într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale
Spaţiului Economic European pot desfăşura activităţile prevăzute la alin. (1) şi (3) după notificarea
Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Restrictii pentru societatile specializate in domeniul sistemelor de alarmare
ART. 32
(1) Societăţilor specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de informaţii,
înregistrările audio sau video care excedează obiectului de activitate pentru care li s-a acordat licenţă,
precum şi instalarea de echipamente disimulate care să le permită executarea acestor activităţi.
Norme metodologice de aplicare
ART. 67
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului*).
*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335
din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare.

