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RAPORT 

asupra propunerii legislative pentru modificarea art.19 alineatul b) din  
Legea nr. 18/1996, privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor. 

 
 

  În urma examinării propunerii legislative pentru moidificarea art.19 alin.b din Legea nr.18/1996 
privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor, în şedinţa din ziua de 18 martie 1998, propunem ca aceasta să 
fie supusă spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, cu respectarea prevederilor articolului 74 
alin. 2   din Constituţia României, cu următoarele amendamente: 
  : 

Nr.crt Text iniţial Amendamente Motivare 
0 1 2 3 

   1 Titlul 
Lege pentru modificarea art.19 
aliniatul b din Legea nr 
18/1996 privind paza 
obiectivelor, bunurilor şi 
valorilor. 

Comisia propune  modificarea 
titlului propunerii legislative, 
astfel: Titlul 
      Lege pentru modificarea 
art.16 alin. 2 din Legea 
nr.18/1996 privind paza 
obiectivelor,  bunurilor şi 

 
Articolul care se referă la 
asigurarea pazei în comune şi 
sate de către locuitorii 
acestora, prin rotaţie, este 
art.16 din Legea nr.18/1996 şi 
nu art.19. 
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valorilor.  
0 1 2 3 

   2 Articol unic - Articolul 19 
aliniatul b din Legea privind 
paza obiectivelor, bunurilor şi 
valorilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.75 din 11 aprilie 
1996, se modifică şi va avea 
următorul cuprins:"să nu 
depăşească vârsta de 65 ani, 
având aptitudini fizice şi 
profesionale  adecvate 
funcţiei". 

Articol unic: Articolul 16 
alineatul 2 din Legea nr.18/1996 
privind paza obiectivelor, 
bunurilor şi valorilor, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.75 din 11 aprilie 
1996,se modifică şi va aavea 
următorul cuprins: 
" Persoanele care execută paza 
prin rotaţie trebuie să 
îndeplinească condiţiile 
prevăzute la art 19 lit. a) -d) şi 
să nu depăşească vârsta de 65 de 
ani". 

Reformularea propusă 
concretizează şi vârsta până la 
care o persoană poate executa 
paza prin rotaţie în comune şi 
sate, aceasta neavând calitatea 
de paznic salariat la care se 
referă art.19 din Legea nr.18 
/1996. 
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Rd.Eva Chertic;Florescu Manon;Vasile Ivan. 

 


