
LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*) 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

 
 

CAP. I- Dispozitii generale 
ART. 1 - (1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii 

sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de 
proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care 
le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea. 

(2) Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale 
autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, 
bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie. 

ART. 2 - (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile 
autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile 
comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice 
titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora. 

(2) Persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societati specializate de paza si 
protectie, in conditiile prezentei legi. 

ART. 3 -(1) In functie de importanta, specificul si valoarea bunurilor pe care le detin, conducatorii unitatilor 
prevazute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al politiei, pentru sistemele civile de paza, sau al 
jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalitati concrete de organizare si de executare a pazei, dupa caz, 
cu efective de jandarmi, paza cu gardieni publici, paza proprie sau paza prin societati specializate. 

(2) Unitatile grupate pe un anumit spatiu pot organiza, cu avizul politiei, paza in comun cu gardieni publici, 
paza proprie sau prin societatile specializate de paza. Conducatorii acestor unitati stabilesc forma de paza, 
obligatiile si raspunderile fiecarui beneficiar, inclusiv cele privind intocmirea planului de paza. 

(3) La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt 
obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau 
alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor. 

ART. 4 -Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu 
revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1). 

ART. 5-(1) Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri 
sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de 
modificare a planului de paza. 

(2) Pentru unitatile la care paza se asigura cu efective de jandarmi, avizul politiei nu este obligatoriu. 
(3) Prin planul de paza se stabilesc in principal: caracteristicile obiectivului pazit, in zona respectiva, numarul 

de posturi si amplasarea acestora, necesarul de personal pentru paza, amenajarile, instalatiile si mijloacele 
tehnice de paza si de alarmare, consemnul posturilor, legatura si cooperarea cu alte organe cu atributii de paza a 
obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor si modul de actiune in diferite situatii. De asemenea, vor fi 
prevazute si regulile de acces, potrivit dispozitiilor conducatorului unitatii, precum si documentele specifice 
serviciului de paza. 

(4) In cazul unitatilor in care paza se asigura cu efective ale jandarmeriei, ale societatilor specializate de paza 
si protectie, ale gardienilor publici sau combinat, intocmirea planului de paza se face de catre conducatorii 
unitatilor beneficiare impreuna cu comandantii/sefii acestor efective. 

(5) Documentele specifice necesare executarii si evidentei serviciului de paza, cu exceptia celui executat cu 
efective de jandarmi, si modelele acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului. 

 
CAP. II-Formele de paza 

 SECTIUNEA 1-Paza cu efective de jandarmi 

 SECTIUNEA a 2-a-Paza cu gardieni publici si paza proprie 

 SECTIUNEA a 3-a-Paza in mediul rural 

 SECTIUNEA a 4-a-Paza si protectia prin societati specializate 

 SECTIUNEA a 5-a-Garda de corp 
 

CAP. IV-Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei 
 
SECTIUNEA 1-Mijloace de protectie si de alarmare impotriva efractiei 
ART. 28-(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 centrală 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-In proiectele de executie a constructiilor destinate producerii, pastrarii sau detinerii unor bunuri ori 
valori importante sau a lucrarilor de modernizare, modificare si transformare a acestora trebuie sa se prevada 
construirea sau introducerea mijloacelor de protectie mecano-fizice si instalarea sistemelor tehnice de paza si 
alarmare impotriva efractiei. 

ART. 32-Beneficiarii, conducatorii si personalul societatilor specializate in domeniul sistemelor de alarmare si 
al mijloacelor de protectie mecano-fizice sunt obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor referitoare la 
sistemele instalate sau avute in intretinere. 

ART. 33-Clasificarea sistemelor de alarmare impotriva efractiei se face in raport cu importanta bunurilor si a 
valorilor ce urmeaza a fi aparate si cu categoria de importanta a constructiei de catre societatile de asigurare. 

 
CAP. VII- Obligatiile conducatorilor de unitati 

ART. 52-Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), in care functioneaza sisteme de paza, au 
urmatoarele obligatii: 

a) raspund de organizarea si functionarea pazei unitatilor, bunurilor si valorilor pe care le detin, cu orice titlu; 
b) analizeaza temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in raport cu natura, importanta, 

marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective, cu specificul productiei si cu locul de dispunere a acestora; in 
obiectivele in care paza se executa cu efective de jandarmi, analiza si stabilirea masurilor se realizeaza impreuna 
cu comandantul unitatii de jandarmi care a aprobat planul de paza; 

c) asigura, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil moral corespunzator, cu 
aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitati; 

d) iau masuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul in care acesta isi executa 
atributiile de serviciu; 

e) asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si 
introducerea, intretinerea si mentinerea in stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de 
alarma impotriva efractiei; 

f) asigura echiparea personalului de paza cu uniforma si insemne distinctive, in conditiile legii; 
g) asigura corp de garda sau incapere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, gardieni publici ori cele ale 

societatilor specializate destinate serviciului de paza si fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de 
functionare a acestuia; 

h) incheie contracte de prestari de servicii in domeniul pazei, garzii de corp, pentru instalarea sistemelor de 
alarma impotriva efractiei, numai cu societatile sau persoanele ori prin corpurile gardienilor publici carora li s-a 
acordat licenta, dupa caz, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane; 

i) asigura spatiile si amenajarile necesare pastrarii in deplina siguranta a armamentului si a munitiei destinate 
serviciului de paza; 

j) stabilesc reguli privind accesul si circulatia in interiorul obiectivului pazit; 
k) stabilesc responsabilitati pentru sefii compartimentelor de munca, in ceea ce priveste paza si siguranta 

utilajelor si instalatiilor. 
ART. 53- Indeplinirea obligatiilor prevazute la art. 52 se realizeaza, dupa caz, cu sprijinul de specialitate al 

unitatilor de politie sau jandarmi competente teritorial. 
 

CAP. IX-Raspunderi si sanctiuni 
 
ART. 57-Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, 

disciplinara, contraventionala sau penala. 
ART. 58-Desfasurarea de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si intretinere a 

sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat sau fara licenta de 
functionare prevazuta de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. 

ART. 59-Implicarea conducatorilor unitatilor cu paza proprie, ai societatilor specializate de paza si protectie, a 
personalului propriu in: desfasurarea de actiuni de forta, executari silite, recuperari de debite, conflicte de 
munca ori de opunere la desfasurarea actiunilor de restabilire a ordinii de drept de catre autoritatile publice 
competente, precum si nerespectarea dispozitiilor art. 21 se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta 
nu constituie o infractiune mai grava. 

 


