
PARLAMENTUL ROMANIEI          Nr.160/XVIII/12/1997  
Camera Deputaţilor           4  martie 1998 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 

RAPORT 
asupra propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază 

 În urma examinării propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, în şedinţele din zilele de 
29.10;03.12;10.12;17.12;18.12/1997; 23.01;26.01;04.02;10.02, 24.02/1998 şi 04.03.1998 propunem ca aceasta să fie supusă spre dezbatere şi 
adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, cu respectarea prevederilor art.74 alin.1 şi art.76 alin. 2 din Constituţia României făcând parte din 
categoria legilor organice, cu următoarele amendamente 

: 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente Motivare 

0 1 2 3 
   1 Art.1 (1) Serviciul de Protecţie şi Pază este 

autoritate publică cu atribuţii în domeniul 
siguranţei naţionale, specializat în asigurarea 
protecţiei demnitarilor români şi familiilor 
acestora, a persoanelor care îndeplinesc 
funcţii importante în stat, a 
reprezentanţilor altor state sau ai 
organizaţiilor internaţionale, pe timpul 
şederii în România, precum şi în asigurarea 
pazei sediilor de lucru şi reşedinţelor 
acestora. 

Art.1 (1) Serviciul de Protecţie şi Pază este 
organ de stat cu atribuţii în domeniul 
siguranţei naţionale,specializat în asigurarea 
protecţiei demnitarilor români, a 
demnitarilor străini pe timpul şederii în 
România, a familiilor acestora, în limitele 
competenţelor legale acceptate, precum şi 
în asigurarea pazei sediilor de lucru şi 
reşedinţelor acestora, potrivit hotărârilor 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

Definirea mai exactă a S.P.P., concentrarea 
textului, îmbunătăţirea conţinutului 
acestuia. 

    
0 1 2 3 

      (2)  Servicul de Protecţie şi Pază are 
structură militară, este parte componentă a 
sistemului naţional de apărare, activitatea sa 
fiind organizată şi coordonată de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 

    (2)  Serviciul de Protecţie şi Pază are 
structură militară şi este parte componentă a 
sistemului naţional de apărare. 

Pentru o mai bună sistematizare, sintagma 
eliminată se regăseşte în art.3 (1) propus. 

    



 2

2 Art.2  Serviciului de Protecţie şi Pază îşi 
desfăşoară activitatea cu respectarea 
Constituţiei României şi a legilor ţării, a 
hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării precum şi a regulamentelor militare. 

Art.2 Servicul de Protecţie şi Pază îşi 
desfăşoară activitatea cu respectarea 
Constituţiei României şi a legilor ţării, a 
hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării precum şi a regulamentelor militare. 

Corectare gramaticală. 

    
3 

 
 

 

Art.3 Activitatea Serviciului de Protecţie şi 
Pază este controlată de Parlament, iar când 
Parlamentul hotărăşte, directorul 
Serviciului de Protecţie şi Pază prezintă 
rapoarte despre îndeplinirea,potrivit legii, a 
atribuţiilor ce revin Serviciului de Protecţie 
şi Pază. 
 
 
 

Comisia propune un alineat nou,(2) şi Art.3 
va avea două alineate, cu următorul 
conţinut: 
Art.3(1) Activitatea Serviciului de Protecţie 
şi Pază este organizată şi coordonată de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi 
controlată de Parlament prin Comisiile 
pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 
        

 
 
 
Cuprinde sintagma eliminată din art.1(2) şi 
concretizează formele de control exercitat 
de Parlament. 

    
0 1 2 3 

     (2) Anual sau la cererea Parlamentului, 
directorul Serviciului de Protecţie şi Pază 
prezintă rapoarte cu privire la îndeplinirea, 
potrivit legii, a atribuţiilor ce revin 
Serviciului de Protecţie şi Pază. 

 

    
   4  Art.4 (1)  Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce 

îi revin, Serviciului de Protecţie şi Pază 
colaborează cu Ministerul Apărării 
Naţionale, 
Ministerul de Interne, Serviciul Român de 
Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, 
cu celelalte ministere şi organe de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi locale. 
 

Art.4 (1)  Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce 
îi revin,Serviciul de Protecţie şi Pază 
colaborează cu Ministerul Apărării 
Naţionale, 
Ministerul de Interne,Serviciul Român de 
Informaţii,Serviciul de Informaţii Externe, 
Serviciul de Transmisiuni Speciale, cu 
celelalte ministere şi organe de specialitate 
ale administraţiei publice centrale şi locale. 
   (2)  Instituţiile prevăzute în alin. (1), în 

Pentru a situa  întreaga activitate numai în 
cadrul legii. 
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    (2) Instituţiile prevăzute la alineatul  1, 
sunt obligate să acorde Serviciului de 
Protecţie şi Pază sprijinul necesar 
îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege. 

limita competenţelor legale,sunt obligate 
să acorde Serviciului de Protecţie şi Pază 
sprijinul necesar îndeplinirii atribuţiilor 
prevăzute de lege. 
 

    
    

0 1 2 3 
  5 Art. 5 Protecţia şi paza  demnitarilor români 

în afara teritoriului naţional se asigură de 
către personalul Serviciului de Protecţie şi 
Pază, în cooperare cu serviciile speciale cu 
atribuţii în domeniu, din ţările gazdă. 

Art. 5 Protecţia demnitarilor români în afara 
teritoriului naţional se asigură de către 
personalul Serviciului de Protecţie şi Pază, 
în cooperare cu serviciile speciale cu 
atribuţii în domeniu, din ţările gazdă. 

Sintagma" şi paza" se referă la obiectivele 
în care demnitarii îşi desfăşoară activitatea 
şi paza acestora este asigurată de serviciile 
speciale din ţările gazdă. 

    
  6 Art.8 (1) Directorul Serviciului de Protecţie 

şi Pază organizeză şi conduce întreaga 
activitate a serviciului şi îl reprezintă în 
relaţiile cu ministerele şi cu alte organe ale 
administraţiei publice, cu instituţii şi 
organizaţii din ţară,precum şi cu organisme 
similare din străinătate. De asemenea, 
directorul angajează serviciul,ca persoană 
juridică, în relaţiile cu persoanele juridice 
sau fizice.În acest scop,el poate da 
împuterniciri şi altor cadre din subordine. 

Comisia propune două alineate din textul 
alin.1 şi art.8 va avea trei alineate structurate 
astfel: 
Art.8 (1) Directorul Serviciului de Protecţie 
şi Pază organizează şi conduce activitatea 
serviciului şi îl reprezintă în relaţiile cu 
ministerele şi cu alte organe ale 
administraţiei publice, cu instituţii şi 
organizaţii din ţară,precum şi cu organisme 
similare din străinătate. 
 
          (2) Directorul Serviciului de 
Protecţie şi Pază angajează serviciul,  în 
relaţiile cu persoanele juridice sau fizice.În 
acest scop el poate da împuterniciri şi altor 
cadre din subordine. 
 

Pentru o prezentare logică a conţinutului 
articolului. 

    
0 1 2 3 

   (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin,      ( 3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin  
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directorul emite,potrivit legii, ordine şi 
instrucţiuni. 

directorul Serviciului de Protecţie şi Pază 
emite,potrivit legii, ordine şi instrucţiuni. 
 

   7   Art.9 Directorul Serviciului de Protecţie şi 
Pază are un prim-adjunct şi un adjunct, care 
au rang de subsecretar de stat şi sunt numiţi 
de Preşedintele României,la propunerea 
acestuia. 

Comisia propune restructurarea textului în 
două alineate astfel: 
 Art.9(1) Directorul Serviciului de Protecţie 
şi Pază are în subordine nemijlocită un 
prim-adjunct,care este înlocuitorul său 
legal şi şef al statului major, şi un 
adjunct. 
     (2) Prim-adjunctul şi adjunctul au rang 
de subsecretar de stat şi sunt numiţi de 
Preşedintele României, la propunerea 
directorului Serviciului de Protecţie şi 
Pază, cu avizul Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării. 

Pentru claritatea textului şi corelare cu 
propunerea făcută la art.3 alin.(1),-" 
activitatea SPP este organizată şi 
coordonată de CSAŢ" 

 8 Art.10(1) În cadrul Serviciului de Protecţie 
şi Pază funcţionează Consiliul Director, ca 
organ deliberativ,compus din directorul 
serviciului, prim-adjunctul şi adjunctul 
directorului,inspectorii şefi, precum şi alte 
cadre. 

Comisia propune eliminarea alineatului doi 
şi art.10 va avea trei alineate structurate 
astfel: 
Art.10(1) În cadrul Serviciului de Protecţie 
şi Pază funcţionează Consiliul Director, ca 
organ deliberativ. 

Alineatul doi şi a alte  sintagme din 
alin.1,3 şi 4 eliminate vor face obiectul 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a SPP. 

    
0 1 2 3 

    (2) Consiliul Director al Serviciului de 
Protecţie şi Pază îşi desfăşoară activitatea  
în prezenţa a cel puţin două treimi din 
numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri 
cu votul a cel puţin jumătate plus unu din 
numărul total al membrilor. 
    (3) Conducerea operativă a Serviciul de 
Protecţie şi Pază şi asigurarea îndeplinirii 
hotărârilor Consiliului Director, se 
realizează de către Biroul Executiv al 

 (2) Conducerea operativă a Serviciului de 
Protecţie şi Pază şi asigurarea îndeplinirii 
hotărârilor Consiliului Director, se 
realizează de către Biroul Executiv al 
acestuia. 
 
 (3) Componenţa,funcţionarea şi atribuţiile 
Consiliului Director şi Biroului Executiv, se 
stabilesc prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Serviciului de Protecţie şi 
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acstuia, care este alcătuit din 
director,prim-adjunct,adjunctul 
directorului, consilierul juridic şi alte 
funcţii din conducerea serviciului 
desemnate de către director. 
     (4) Componenţa nominală a Consiliului 
Director şi Biroului Executiv, precum şi 
atribuţiile acestora se stabilesc şi se aprobă 
prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare de către directorul Serviciului 
de Protecţie şi Pază. 

Pază. 

    
    

0 1 2 3 
  9 Art.11 Serviciul de Protecţie şi Pază are în 

compunere Statul Major, secţiuni şi alte 
structuri operative necesare îndeplinirii 
atribuţiilor prevăzute de lege, care sunt 
subordonate ierarhic numai conducerii 
serviciului. 

Art.11 Serviciul de Protecţie şi Pază are în 
compunere  un stat 
major şi structuri operative necesare 
îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, 
care sunt subordonate ierarhic numai 
conducerii serviciului. 

Îmbunătăţire redacţională. 

 10  Art.12 (1) Structura organizatorică 
generală,efectivele în timp de pace şi în 
timp de război şi Regulamentul de ordine 
interioară a Serviciului de Protecţie şi Pază 
se aprobă de Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării, la propunerea directorului serviciului. 
       (2) Directorul Serviciului de Protecţie şi 
Pază, cu avizul Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării,poate produce modificări în 
structura serviciului,în limita efectivelor 
totale stabilite,privind înfiinţarea, 
desfiinţarea sau reorganizarea formaţiunilor, 
centrelor,secţiilor,sectoarelor, birourilor şi a 
altor structuri similare. 

Art.12 (1) Structura organizatorică, 
efectivele în timp de pace şi în timp de 
război şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Serviciului de Protecţie şi 
Pază se aprobă de Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării, la propunerea directorului. 
  (2) Directorul Serviciului de Protecţie şi 
Pază, cu aprobarea Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării, poate  modifica structura 
serviciului, în limita efectivelor stabilite, în 
ceea ce priveşte  înfiinţarea, desfiinţarea sau 
reorganizarea formaţiunilor, 
centrelor,secţiilor,sectoarelor, 
birourilor şi a altor structuri similare. 

Îmbunătăţire redacţională. 
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0 1 2 3 
11  Art.13 alin.1 lit.b) organizează şi 

desfăşoară activităţi pentru 
culegerea,verificarea şi valorificarea 
informaţiilor necesare îndeplinirii misiunilor  
proprii de protecţie şi pază, în condiţiile 
stabilite prin Legea privind siguranţa 
naţională României şi celelealte 
reglementări legale. Pentru asigurarea 
protecţiei demnitarilor români,precum şi a 
demnitarilor străini aflaţi în vizită în 
România,Serviciul de Protecţie şi Pază este 
autorizat să facă schimburi de informaţii cu 
serviciile speciale cu atribuţii în domeniu din 
alte state; 
        c) organizează şi coordonează 
activitatea tuturor instituţiilor implicate în 
efectuarea transporturilor şi 
telecomunicaţiilor speciale în ţară şi în 
străinătate, pentru demnitarii români şi 
străini cărora li se asigură protecţie; 
 
     d) intervine independent sau în cooperare 
cu alte organe 

Comisia propune după lit.b) din proiect trei 
prevederi noi la literele c), d) şi e) şi 
renumerotarea literelor în continuare: 
Art.13 alin.1 lit.b) organizează şi 
desfăşoară activităţi pentru 
culegerea,verificarea  şi valorificarea 
informaţiilor necesare numai îndeplinirii 
misiunilor de protecţie şi pază, în condiţiile 
stabilite prin lege. Pentru asigurarea 
protecţiei persoanelor prevăzute în art.1 
alin.(1),Serviciul de Protecţie şi Pază este 
autorizat să facă schimburi de informaţii şi 
să coopereze cu serviciile speciale cu 
atribuţii în domeniu din  ţară şi străinătate;
     c) poate efectua, prin personal anume 
desemnat, cu respectarea legii, verificări 
prin: solicitarea şi obţinerea de obiecte, 
înscrisuri sau relaţii oficiale de la 
instituţii publice ; consultarea de 
specialişti ori experţi; primirea de sesizări 
sau note de relaţii: fixarea unor momente 
operative 

Pentru a se evita unele suspiciuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederile propuse la lit. c), d)şi e) sunt 
cele eliminate din art. 25 alin. 2 din 
proiect, modificate de comisie, care au fost 
considerate ca atribuţii. 

0 1 2 3 
 prevăzute de lege, în situaţiile când sunt 

puse  în pericol viaţa, 
integritatea  fizică sau sănătatea persoanelor 
cărora le asigură 

prin fotografiere, filmare, înregistrare ori 
prin alte mijloace tehnice; constatări 
personale, inclusiv prin operaţiuni 
tehnice; 

 

 protecţie şi a obiectivelor  păzite, în scopul 
prevenirii, neutralizării, capturării sau 
anihilării elementelor teroriste sau agresive; 

    d) solicită procurorului, în cazuri 
justificate, autorizarea efectuării unor 
acte în scopul culegerii de informaţii 
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 pentru îndeplinirea misiunilor specifice, 
în condiţiile legii siguranţei naţionale; 

      e) întocmeşte cu respectarea 
prevederilor Codului de procedură 
penală, acte de constatare ce pot constitui 
mijloace de probă, consemnând 
rezultatele activităţilor prevăzute la lit. c) 
şi d); 

 

      f) coordonează activitatea tuturor 
instituţiilor implicate în efectuarea 
transporturilor şi  asigurarea serviciilor de 
telecomunicaţii speciale în ţară şi în 
străinătate, pentru demnitarii români şi 
străini cărora li se asigură protecţie; 

Atribuţia de organizare a acestor activităţi 
se realizează în comun cu instituţiile care 
au responsabilităţi în domeniu. 

      g) intervine independent şi în cooperare 
cu alte organe 
 

Îmbunătăţire redacţională. 

0 1 2 3 
  prevăzute de lege, în situaţiile când sunt 

puse  în pericol viaţa, 
integritatea  fizică sănătatea sau libertatea 
de acţiune a persoanelor cărora le asigură 
protecţie şi securitatea  obiectivelor  păzite, 
în scopul prevenirii unor asemenea situaţii, 
neutralizării,capturării sau anihilării 
elementelor teroriste sau agresive; 

 

  e) pune la dispoziţia demnitarilor, în 
situaţii deosebite, propriul sistem de 
transmisiuni pentru asigurarea  
posibilităţilor de comunicare în deplină 
siguranţă; 

Comisia propune eliminarea textului. Textul se propune să fie cuprins în art.21 
din proiect, ca alin.2. 

      
     f)....... 

 Ca urmare a eliminării lit.e), lit.f) va deveni 
lit.h) şi va avea text neschimbat. 
             h)........ 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 
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     g) organizează activitatea proprie de 
apărare a secretului de stat şi de prevenire a 
scurgerii de date şi informaţii care,potrivit 
legii,nu sunt destinate publicităţii şi 

Ca urmare a amendamentului anterior 
devine lit.i) 
      i) organizează activitatea proprie de 
apărare a secretului de stat şi de prevenire a 
scurgerii de 

 
Sintagma eliminată se propune a fi text de 
sine stătător a art.13 lit.g nou propusă. 

    
0 1 2 3 
 avizează, încadrarea personalului 

care îşi desfăşoară activitatea în 
obiectivele aflate în pază; 
 
   h) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice 
domeniului său de activitate ce vor fi 
stabilite prin Regulamentul de ordine 
interioară. 
 
 

date şi informaţii care, potrivit legii,nu sunt 
destinate publicităţii; 
 
 
Comisia propune eliminarea textului. 

 
 
 
 
Alte atribuţii se vor regăsi în Regulamentul 
de organizare şi funcţionare. 

  Comisia propune o nouă prevedere, la 
art.13, şi ca urmare a eliminării lit.h), va fi 
lit.j) cu următorul conţinut: 
        j) la cererea conducătorilor 
instituţiilor a căror pază o 
asigură,avizează,în condiţiile 
legii,persoanele care urmează să 
desfăşoare activităţi cu caracter 
permanent sau temporar în obiectivele 
respective. Avizul este consultativ. 
 
 

Se reia într-o formă îmbunătăţită sintagma 
eliminată de la lit.g) din proiect. 

   
 
 

 

0 1 2 3 
  12 Art.13 (2) Demnitarii care beneficiază de Art.13 (2)  Persoanele îndreptăţite să Îmbunătăţire redacţională. 
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protecţie şi obiectivele a căror pază se 
asigură,de către Serviciul de Protecţie şi 
Pază, se stabilesc prin hotărârea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării. 

beneficieze de protecţie şi obiectivele a 
căror pază se asigură de către Serviciul de 
Protecţie şi Pază, se stabilesc prin hotărârea 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

13 Art.14(1) Personalul Serviciului de  
Protecţie şi Pază se compune din personalul 
militar şi salariaţi civili. 
          (2) Personalul militar din Serviciului 
de Protecţie şi Pază are toate drepturile şi 
îndatoririle stabilite pentru militarii forţelor 
armate şi îşi desfăşoară activitatea  în 
condiţiile prevăzute de lege şi regulamentele 
militare. 
           (3) Pe timpul îndeplinirii atribuţiilor, 
personalul serviciului este investit cu 
exerciţiul autorităţii publice. 
            (4) Personalul Serviciului de 
Protecţie şi Pază se încadrează în grupa I sau 
grupă a II-a de muncă, în funcţie de 
activităţile specifice desfăşurate. 

Comisia  propune restructurarea acestui 
articol cu 11 alineate în 3 articole distincte, 
cu 3-4 alineate 
(eliminarea alineatului 9 şi un text nou ca 
alin.4 în cadrul ultimului articol propus) 
astfel: 
Art.14(1) Personalul Serviciului de  
Protecţie şi Pază se compune din militari şi 
civili. 
    (2) Pe timpul îndeplinirii 
atribuţiilor,personalul operativ este investit 
cu exerciţiul autorităţii publice. 
         (3) Personalul Serviciului de Protecţie 
şi Pază se încadrează în grupa I sau grupă a 
II-a de muncă, în funcţie de activităţile 
specifice desfăşurate. 
        (4) Gradul de operativitate şi încadrarea 
în grupele I şi a II-a de  
 

Îmbunătăţire redacţională şi pentru 
claritatea textelor, cele 3 articole distincte 
propuse au o structură logică a materiei 
reglementate. 

0 1 2 3 
  muncă a personalului se stabilesc prin ordin 

al directorului Serviciului de Protecţie şi 
Pază. 

 

    
    
 5) Cadrele militare,care,din motive de 

îmbolnăvire, accidente sau alte asemenea 
evenimente, survenite pe timpul,din cauza 
ori în legătură cu serviciul, nu-şi mai pot 
îndeplini atribuţiile şi sunt trecute într-o altă 

Art.15 (1)  Personalul militar din Serviciul 
de Protecţie şi Pază are toate drepturile şi 
îndatoririle  stabilite pentru militarii forţelor 
armate şi îşi desfăşoară activitatea în 
condiţiile prevăzute de lege şi regulamentele 
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funcţie,îşi păstrează solda şi celelalte 
drepturi băneşti avute anterior. 

militare. 
     (2) Salariaţilor civili li se aplică 
dispoziţiile Codului Muncii şi alte prevederi 
legale precum şi reglementările specifice  
Serviciului de Protecţie şi Pază. 
     (3) Militarii în termen necesari 
Serviciului de Protecţie şi Pază sunt 
selecţionaţi  din unităţile  Ministerului 
Apărării Naţionale, în limita stabilită prin 
hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, pe baza cererilor adresate Statului 
Major General. 
 

   
 

 

0 1 2 3 
   (6) Cadrele militare care şi-au pierdut 

total sau parţial capacitatea de muncă fiind 
încadraţi în grdul I sau gradul II de 
invaliditate, în urma săvârşirii împotriva lor 
a unor fapte prevăzute de legea penală în 
timpul sau în legătură cu serviciul, vor 
primi,în perioada invalidităţii,o pensie egală 
cu salariul de bază net avut la data survenirii 
invalidităţii şi vor beneficia,o singură dată, 
de o compensaţie legală cu de cinci ori 
acelaşi salariu de bază net. 

Art.16 (1) Personalul care din  
motive de îmbolnăvire,accidente sau alte 
asemenea evenimente, survenite pe 
timpul,din cauza ori în legătură cu serviciul, 
nu-şi mai pot îndeplini atribuţiile şi sunt 
trecute într-o altă funcţie,îşi păstrează solda 
şi celelalte drepturi băneşti avute anterior. 
 

Sintagma " personalul" este mai 
acoperitoare, pentru că nu numai cadrele 
militare primesc sarcini operative 
specifice, ci şi alte categorii de personal 
care trebuie protejat de lege. 

    (7) Cadrele militare care şi-au 
pierdut parţial capacitatea de muncă,în 
condiţiile alin.(6) fiind încadrabili în gradul 
III de invaliditate şi care mai pot executa în 
continuare profesia vor beneficia de o 
pensie egală cu cel puţin jumătate din 
salariul de bază net avut în ultima lună de 

    (2) Personalul care şi-a pierdut total sau 
parţial capacitatea de muncă în urma 
săvârşirii împotriva lor a unor fapte  
prevăzute de legea penală în timpul sau în 
legătură cu serviciul, încadrat fiind în gradul 
I sau gradul II de invaliditate, primeşte în 
perioada invalidităţii,o pensie egală cu 
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activitate,de o compensaţie egală cu de trei 
ori acelaşi salariu de bază net precum şi de 
dreptul de a cumula în condiţiile legii, 
pensia cu salariul,pe care îl pot primi dintr-o 
 

salariul de bază net avut la data survenirii 
invalidităţii şi beneficiază,o singură dată, de 
o compensaţie egală cu de zece ori acelaşi 
salariu de bază net. 
 

0 1 2 3 
 altă activitate desfăşurată. 

 
 (8) Gradul  de operativitate şi încadrarea în 
grupele I şi a II-a de muncă a personalului se 
stabilesc prin ordin al directorului 
Serviciului de Protecţie şi Pază. 
 
 (9) Cadrele militare din structurile 
informativ-operative ale Serviciului de 
Protecţie şi Pază îşi desfăşoară activitatea 
deschis sau acoperit, în raport cu nevoile 
impuse de misiunile specifice. 
 

     3)  Personalul care şi-a pierdut parţial 
capacitatea de muncă,în condiţiile alin.(2) 
fiind încadraţi în gradul III de invaliditate şi 
care mai poate executa în continuare 
profesia beneficiază de o pensie egală cu cel 
puţin jumătate din salariul de bază net, avut 
în ultima lună de activitate, şi o singură 
dată,de o compensaţie egală cu de cinci ori 
acelaşi salariu de bază net precum şi de 
dreptul de a cumula în condiţiile legii, 
pensia cu salariul, pe care îl poate primi 
dintr-o altă activitate desfăşurată. 
 

 

   (10) Salariaţii civili sunt supuşi 
dispoziţiilor Codului Muncii şi altor 
prevederi legale, precum şi reglementărilor 
specifice  Serviciului de Protecţie şi Pază. 
 
  (11) Serviciul de Protecţie şi Pază, poate 
selecţiona militari în termen din unităţile 
Ministrului Apărării Naţionale,necesari 
pentru paza proprie  şi activităţi 
 

    (4)  Urmaşilor personalului decedat în 
timpul sau din cauza serviciului li se 
acordă,conform legii, o pensie egală cu 
salariul integral pe care acesta l-a avut la 
data decesului şi o singură dată, o 
compensaţie egală cu de  
cincisprezece ori salariul de bază net. 
 

Corelare cu prevederile art.24 din Legea 
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor 
militare. 

0 1 2 3 
 auxiliare,în limita stabilită prin 

hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, pe baza cererilor adresate  Statului 
Major General. 
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14  Ca urmare a amendamentelor anterioare 
art.15 va deveni art.17 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

     
 15 Art.16 Pregătirea specifică a personalului se 

realizează prin sistemul propriu de instruire 
sau în unităţile militare şi instituţiile de 
specialitate ale Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerul de Interne şi 
Serviciului Român de Informaţii ori în 
instituţii civile, precum şi în cadrul unor 
servicii similare din străinătate. 

Ca urmare a amendamentului anterior art.16 
va deveni art.18. 
Art.18 Pregătirea specifică a personalului se 
realizează prin sistemul propriu de instruire 
sau în unităţile militare şi instituţiile de 
specialitate ale Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului de Interne şi 
Serviciului Român de Informaţii ori în 
instituţii civile. De asemenea pregătirea se 
poate desfăşura şi în cadrul unor instituţii 
similare din străinătate.  
 

Îmbunătăţire redacţională. 

   
 
 

 

0 1 2 3 
16 Art.17 (1) Personalul militar şi civil din 

Serviciul de Protecţie şi Pază are obligaţia 
de a păstra cu stricteţe secretul de stat şi 
secretul de serviciu, inclusiv după 
încetarea,în orice mod,a calităţii de 
persoană încadrată în această instituţie. 
            

Ca urmare a amendamentelor anterioare  va 
deveni art.19 
Art.19 (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. 
 
            

 
 
Îmbunătăţire redacţională pentru claritatea 
textului. 
 
 
 
 
 

 

     2) Orice divulgare a datelor sau 
informaţiilor făcute ca urmare a calităţii de 

  (2) Divulgarea, în orice mod a datelor sau 
informaţiilor ce fac obiectul activităţii 

Pentru claritatea textului. 
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salariat al Serviciului de Protecţie şi Pază, 
cu excepţia cazurilor prevăzute de 
Lege,este interzisă şi se pedepseşte conform 
Legii. 

Serviciului de Protecţie şi Pază,  este 
interzisă şi se pedepseşte conform legii. 

 17 Art.18 Personalul Serviciului de Protecţie şi 
Pază se legitimează cu legitimaţia de 
serviciu,iar pe timpul îndepliniri misiunilor 
operative şi cu insigna de serviciu.Modelul 
insignei de serviciu este cel prevăzut în 
anexa nr.1.  

Ca urmare a amendamentelor anterioare va 
deveni art.20. 
Art.20 Personalul Serviciului de Protecţie şi 
Pază îşi dovedeşte calitatea cu legitimaţia 
de serviciu, iar pe timpul îndepliniri 
misiunilor operative şi cu insigna de 
serviciu.Modelul insignei de serviciu este 
cel prevăzut în anexa nr.1.  

 
 
Îmbunătăţire redacţională. 

    
    
0 1 2 3 
18 Art.19 lit.c) planifică şi realizează 

înzestrarea cu armament, 
muniţie,tehnică,aparatură şi alte 
materiale,prin contractări şi plăţi directe cu 
parteneri interni şi externi,în condiţiile legii;
 

Ca urmare a amendamentelor anterioare va 
deveni art.21. 
Art.21 lit.c) planifică şi realizează 
înzestrarea cu armament, muniţii, 
tehnică,aparatură şi alte materiale,prin 
contractări cu parteneri interni şi externi sau 
prin alte modalităţi prevăzute de lege; 
 

Îmbunătăţire  redacţională. 

    d) pe baza dispoziţiilor legale, 
stabileşte,pentru unităţile din compunerea 
sa,nomenclatorul de materiale,norme de 
dotare şi 
consum,depozitare,folosire,întreţinere şi 
reparare,de declasare şi casare pentru 
armament,tehnică de luptă,de comunicaţii 
şi pentru alte categorii de tehnică şi 
materiale,de asigurare cu carburanţi-
lubrifianţi, hrană, echipament, materiale 
sanitare şi mijloace financiare, de 

   d) stabileşte, pe baza dispoziţiilor legale, 
nomenclatorul de materiale, norme de 
dotare şi consum, depozitare,folosire, 
întreţinere şi reparare, de declasare şi casare, 
de decontare, evidenţă şi control a 
mijloacelor materiale şi financiare; 
 
 

Partea eliminată se va regăsi în 
Regulamentul de organizare si funcţionare. 
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decontare,evidenţă şi control a mijloacelor 
materiale şi băneşti; 
 

   
 
 

 

0 1 2 3 
    e) încheie asigurări facultative pentru 

autovehiculele cu care se execută misiunile 
specifice; 
 

   e) încheie, în condiţiile legii, asigurări 
facultative pentru personalul aflat în 
misiuni specifice şi pentru mijloacele 
tehnice folosite. 
 
 

Pentru acoperirea eventualelor pagube 
survenite în timpul şi din cauza misiunilor 
specifice. 
 

   f) organizează activităţi cu caracter 
economic în vederea asigurării nevoilor 
proprii, cluburi şi asociaţii sportive. 
          

Comisia propune eliminarea textului. Pentru a evita orice suspiciune de 
concurenţă neloială. 
 

19 Art.20 Terenurile,clădirile,spaţiile de 
lucru,depozitare şi cazare necesare 
funcţionării Servciului de Protecţie şi Pază 
sunt asigurate de Guvern prin investiţii sau 
preluare,în condiţiile prevăzute de lege. 

Ca urmare a amendamentelor anterioare 
art.20 va deveni art.22 
Art.22 Terenurile,clădirile,spaţiile de lucru, 
depozitare şi cazare necesare funcţionării 
Serviciului de Protecţie şi Pază sunt 
asigurate de Guvern, în condiţiile prevăzute 
de lege. 

Îmbunătăţire redacţională. 

20 Art.21 Pentru exercitarea actului de 
conducere şi îndeplinirea misiunilor 
specifice Serviciul de Protecţie şi Pază îşi 
organizează un sistem propriu de 
transmisiuni folosind în acest scop forţele şi 
mijloacele din dotarea sa. 

Ca urmare a amendamentelor anterioare 
art.21 va deveni art.23. 
Comisia propune un alineat nou,alin.2, 
art.23 va avea două alineate astfel: 
Art.23 (1) Pentru exercitarea actului de 
conducere şi îndeplinirea misiunilor 
specifice Serviciul de 

 

0 1 2 3 
  Protecţie şi Pază îşi organizează un sistem 

propriu de transmisiuni folosind în acest 
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scop forţele şi mijloacele aflate la 
dispoziţia sa. 

    (2) În situaţii deosebite,Serviciul de 
Protecţie şi Pază pune la dispoziţia 
persoanelor prevăzute la art.1 alin.1 
propriul sistem de transmisiuni pentru 
asigurarea comunicării în deplină 
siguranţă. 

Textul propus la alin. 2 este cel eliminat de 
la art.13 alin.1 lit.e),a cărui conţinut este 
corelat mai bine cu prevederea din alin.1 a 
acestui articol. 

21 Art.22 Serviciul de Protecţie şi Pază are 
parc propriu de mijloace 
de transport stabilit prin tabele de 
înzestrare aprobate de directorul 
Serviciului de Protecţie şi Pază, care este 
destinat îndeplinirii misiunilor de protecţie, 
pază, intervenţie şi altor misiuni specifice. 

Ca urmare a amendamentelor anterioare 
art.22 va deveni art.24. 
Art.24 Serviciul de Protecţie şi Pază 
dispune de parc propriu de mijloace de 
transport, destinat îndeplinirii misiunilor 
specifice. 

Partea eliminată se va regăsi în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a SPP. 

22 Art.23 Personalul Serviciului de Protecţie şi 
Pază este autorizat să poarte şi să folosească 
arme de foc,arme albe şi alte mijloace de 
protecţie şi descurajare pentru îndeplinirea 
misiunilor de serviciu,în condiţiile prevăzute 
de lege. 

Ca urmare a amendamentelor anterioare 
art.23 va deveni art.25 
Art.25 Personalul Serviciului de Protecţie şi 
Pază este autorizat, după caz, să poarte şi să 
folosească arme de foc,arme albe şi alte 
mijloace de protecţie şi descurajare pentru 
îndeplinirea misiunilor de 
 

Îmbunătăţire redacţională. 

0 1 2 3 
  serviciu,în condiţiile prevăzute de lege.  

23 Art.24  (1) Atunci când obiectivele 
permanente sau temporare a căror pază o 
asigură Serviciul de Protecţie şi Pază sunt în 
pericol ori există informaţii că se 
organizează sau se intenţionează 
organizarea unor acţiuni care le-ar putea 
pune în pericol acesta împreună cu organele 
Ministerului de Interne stabilesc zone de 
protecţie în imediata apropiere a 

. Ca urmare a amendamentelor anterioare 
art.24 va deveni art.26. 
Art.26 (1) Când obiectivele, a căror pază se 
asigură în mod permanent sau temporar de 
către Serviciul de 
Protecţie şi Pază, sunt în pericol ori 
există informaţii că se intenţionează 
organizarea unor acţiuni care le-ar putea 
pune în pericol, acesta împreună cu 

Pentru acurateţea textului. 
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obiectibvelor respective,în care va fi interzis 
sau limitat accesul persoanelor şi 
autovehiculelor. 
  (2) Serviciul de Protecţie şi Pază împreună 
cu organele Ministerului de Interne 
delimitează cu semne vizibile zonele de 
protecţie a obiectivelor. 

autorităţile publice şi alte organe de 
specialitate care, potrivit legii au 
competenţe în domeniu, stabileşte  zone de 
protecţie a obiectivelor respective, în 
imediata apropiere a acestora, în care,la 
nevoie, pot interzice sau limita, după caz, 
accesul. 

 (3) Zonele delimitate au acelaşi regim ca şi 
obiectivele a căror pază se asigură. 
 

(2) Zonele de protecţie a obiectivelor se 
delimitează,cu semne vizibile, de către 
Serviciul de Protecţie şi Pază, cu sprijinul 
de specialitate al autorităţilor publice şi 
altor organe abilitate. 

 

    
0 1 2 3 
 (4) Personalul Serviciului de Protecţie şi 

Pază aflat în misiune este autorizat să 
legitimeze şi să reţină persoanele care 
pătrund în mod ilegal în zonele cu acces 
interzis sau limitat, predându- le  de îndată 
organelor competente împreună cu actul de 
constatare. 
 

(3) Zonele de protecţie au acelaşi regim ca 
şi obiectivele a căror pază se asigură. 
(4) 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 urgenţă organelor 
competente împreună cu actul de constatare. 
În aceste situaţii personalul Serviciului de 
Protecţie şi Pază are obligaţia de a se 
legitima. 

 
 
 
Nu este cazul ca SPP să aibă în competenţă 
reţineri de persoane. 

24 Art.25 (1) În cazul constatării unei 
infracţiuni flagrante ori a unor tentative sau 
acte preparatorii pedepsite de lege,care pun 
în pericol viaţa, integritatea fizică sau 
sănătatea demnitarilor cărora li se asigură 
protecţie ori obiectivelor aflate în pază, 
personalul Serviciului de Protecţie şi Pază 
poate reţine pe făptuitor, predându-l de 

Ca urmare a amendamentelor anterioare 
art.25 va deveni art.27 
Art.27 (1) În cazul constatării unei 
infracţiuni flagrante ori a unor tentative sau 
acte preparatorii pedepsite de lege,care pun 
în pericol viaţa, integritatea fizică sau 
sănătatea persoanelor prevăzute la art.1 
alin.(1), cărora li se asigură protecţie ori 

Pentru a cuprinde în textul articolului toate 
persoanele cărora li se asigură protecţie 
conform art.1 alin.1. 
Corelare cu propunerea de la art.26 alin.4 
propus. 
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îndată organelor competente împreună cu 
actul de constatare şi 
 

obiectivele aflate în pază, personalul 
Serviciului de Protecţie şi Pază 
 

0 1 2 3 
 corpurile delicte. poate imobiliza pe făptuitor, predându-l de 

urgenţă organelor competente împreună cu 
actul de constatare şi corpurile delicte. 

 

   (2) În vederea identificării vectorilor de 
ameninţare la adresa siguranţei naţionale, 
prin comiterea de atentate sau acte de 
terorism în scop de atentat,cadre anume 
desemnate  din Serviciul de Protecţie şi 
Pază pot efectua verificări prin:solicitarea 
şi obţinerea de obiecte,înscrisuri sau 
relaţii oficiale de la instituţii 
publice;consultarea de specialişti ori 
experţi;primirea de sesizări sau note de 
relaţii;fixarea unor momente operative 
prin fotografiere,filmare ori alte mijloace 
tehnice;constatări personale,inclusiv prin 
operaţiuni tehnice,sau pot solicita 
procurorului eliberarea mandatului 
prevăzut la art.13 din Legea privind 
sigurnţa naţională a României pentru 
desfăşurarea activităţilor autorizate de 
acesta. 
 

Comisia propune eliminarea textului alin.2 
şi propune un nou text cu următorul 
conţinut:  
   (2) Serviciul de Protecţie şi Pază nu 
poate efectua cercetarea sau urmărirea 
penală, nu poate lua măsura reţinerii sau 
arestării preventive şi nu dispune de 
spaţii proprii de reţinere sau de arest. 

Textul eliminat se regăseşte în Legea 
nr.51/1991 privind siguranţa naţională a 
României, lege care reglementează şi 
activitatea în domeniu a SPP. 
Textul nou a fost introdus  pentru a nu fi 
preluate atribuţii stabilite prin lege  altor 
instituţii ale statului de drept. 

0 1 2 3 
 Activităţile respective se consemnează în 

acte de constatare care,întocmite cu 
respectarea prevederilor Codului  
de procedură penală,pot constitui 
mijloace de probă. 

.  
 

25 Art.26 Instituţiile beneficiare de protecţie şi Ca urmare a amendamentelor anterioare Pentru claritatea textului. 
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pază vor pune la dispoziţia unităţilor 
Serviciului de Protecţie şi Pază, în mod 
gratuit, spaţiile şi utilităţile necesare 
îndeplinirii misiunilor. 

art.26 va deveni art.28 
Art.28 Instituţiile beneficiare de protecţie şi 
pază, în conformitate cu prevederile art.1 
alin.(1), pun la dispoziţia Serviciului de 
Protecţie şi Pază, în mod gratuit, pe baza 
unei convenţii prealabile,spaţiile şi 
utilităţile necesare îndeplinirii misiunilor. 

26 Art.27(2) Documentele Serviciului de 
Protecţie şi Pază se păstrează în arhiva 
proprie şi nu pot fi consultate de persoane 
din afara instituţiei decât cu aprobarea 
directorului,în condiţiile legii. 

Ca urmare a amendamentelor anterioare 
art.27 va deveni art.29 
Art.29 (2) Documentele Serviciului de 
Protecţie şi Pază se păstrează în arhiva 
proprie şi pot fi consultate, în condiţiile 
legii,cu aprobarea directorului. 

Documentele pot fi consultate şi de 
personalul propriu. 

    
27  Ca urmare a amendamentelor anterioare 

art.28 - 30 vor deveni art.30 - 32 
Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

    
0 1 2 3 
28 Art.30 Orice alte dispoziţii contrare 

prevederilor prezentei legi se 
abrogă. 

Art.32 La data intrării în vigoare a 
prezentei legi, orice dispoziţii contrare se 
abrogă. 

Îmbunătăţire redacţională. 

 29  Comisia propune ca anexele nr.1 şi nr.2, 
care fac parte integrantă din lege, să fie 
înlocuite. 
Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte din 
prezentul Raport. 

 

 
 
   Comisia a analizat şi amendamentele primite de la:Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale; Deputaţii 
Didi Spiridon Adrian Tudor Moroianu-Geamăn, Liviu Negoiţă şi Acsinte Gaspar. Au fost acceptate unele amendamente iar următoarele au 
fost respinse: 
 Nr. 
crt. 

 Text iniţial Amendament Motivare 
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1 Art.7 alin.(1) Deputaţii D.Spiridon,A.Moroianu şi 

L.Negoiţă propun: 
Art.7 (1) Serviciul de Protecţie şi Pază este 
condus de un director, propus de 
Preşedintele României după o prealabilă 
consultare în cadrul Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării şi validat de  

1.Argumente pentru susţinere: 
- pentru controlul parlamentar este bine să 
existe posibilitatea validării directorului de 
către Parlament; 
- se măreşte structura executivului şi trebuie 
evitată politizarea acestei instituţii. 
2.Argumente pentru respingere: 

   
 
 
 

 

0 1 2 3 
  Parlament, în şedinţă comună, a celor 

două Camere. 
- textul propus de comisie la art.3 (1) şi (2) 
este mult mai concret în ceeace priveşte 
controlul parlamentar. 

    
2 Art.9 Deputaţii D.Spiridon, A.Moroianu şi L. 

Negoiţă propun: 
Art.9 Directorul Serviciului de Protecţie şi 
Pază îşi  numeşte prim-adjunctul şi 
adjunctul. 

1. Nu există motive temeinice ca prim-
adjunctul şi adjunctul să aibă rang de 
subsecretar de stat. 
Se dă posibilitatea directorului SPP să-şi 
formeze echipa. 
2. Propunerea făcută de Comisie în art.9 
alin.2 este corelată cu textul propus la art.1 
(2) şi art.7 (1). 
Adjuncţii directorului SPP sunt numiţi la 
propunerea acestuia. 

    
3 Art.10 alin.3 Deputatul Acsinte Gaspar propune: 

Art.10 (3) Conducerea operativă a 
Serviciului de Protecţie şi Pază şi asigurarea 
îndeplinirii hotărârilor Consiliului 
Director,se realizează de către Biroul 
Executiv al acestuia care este alcătuit din 

1. Îmbunătăţire redacţională. 
2. Comisia a propus eliminarea finalului 
textului, aceasta fiind o atribuţie a 
directorului SPP. 
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director, prim-adjunctul şi adjunctul 
directorului,precum şi din alte persoane 
din conducerea serviciului numite de 
director. 
 

0 1 2 3 
4 Art.13 alin.1 lit.a) Deputatul O. ªincai ( Comisia pentru 

drepturile omului) propune eliminarea 
sintagmei " libertate de acţiune". 

1. Limitează libertatea de acţiune a 
persoanelor cărora li se asigură protecţie. 
2. Textul se referă la prevenirea şi anihilarea 
acţiunilor prin care se atentează la libertatea 
de acţiune a persoanelor respective. 

5 Art.13 alin.2 şi alin.3. Deputaţii D.Spiridon, A.Moroianu şi L. 
Negoiţă propun modificarea alineatului 2 şi 
un nou alineat,alin.3 
Art.13 (2) Demnitarii care beneficiază de 
protecţie şi obiectivele a căror pază se 
asigură de către Serviciul de Protecţie şi 
Pază se stabilesc, prin hotărârea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării din propria 
iniţiativă a acestuia sau la cerere. 
     (3) Serviciul de Protecţie şi Pază va 
aduce la cunoştinţa demnitarilor şi a 
coducereii obiectivelor faptul că sunt în 
atenţia sa, în vederea asigurării protecţiei 
şi pazei. 

1. Posibilitatea ca anumiţi demnitari  sau 
anumite obiective să poată solicita serviciile 
SPP. 
 Dacă protecţia şi paza este hotărâtă de 
CSAŢ din proprie iniţiativă,trebuie ca 
persoana să fie anunţată. 
2. În art.1 alin.1 propunerea făcută de 
Comisie prin adăugarea sintagmei" în 
limitele competenţelor legale acceptate", 
acoperă textul propus. 

6 Art.17 alin.2 Deputatul Acsinte Gaspar propune 
Art.17 (2) Orice divulgare a datelor 
sau informaţiilor făcute în calitate 

1. Îmbunătăţire redacţională 
2.Textul propus de Comisie este 
mai clar,sintagma" în orice mod," 
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   de salariat al Serviciului de Protecţie şi Pază 
în afara cazurilor prevăzute expres de lege, 
este interzisă şi se pedepseşte conform legii. 

este acoperitoare. Păstrarea secretului de 
stat şi secretului de servicu se realizează"în 
condiţiile legii" conform art.19 (1). 
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7 Art.24 alin.1 şi 2 Deputatul Acsinte Gaspar propune: 
Art.24  (1) Atunci când obiectivele 
permanente sau temporare a căror pază o 
asigură Serviciul de Protecţie şi Pază sunt în 
pericol ori există informaţii că se 
organizează sau se intenţionează iniţierea 
unor acţiuni care le-ar putea pune în pericol, 
acesta, împreună cu organele Ministerului de 
Interne stabileşte zone de protecţie în 
imediata apropriere a obiectivelor 
respective, în care va fi interzis sau limitat 
accesul persoanelor şi a autovehicolelor. 
      (2) Serviciul de Protecţie şi Pază solicită 
organelor Ministerului de Interne 
delimitarea, cu semne vizibile, a zonelor de 
protecţie a obiectivelor de importanţă 
deosebită. 

1. Stabilirea zonei de protecţie este un 
element de concepţie şi revine instituţiei 
care coordonează acţiunile desfăşurate în 
comun. 
2. Textul propus de Comisie este mult mai 
cuprinzător şi s-a eliminat 
sintagma"organizează". 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Competenţa revine M.I. 
2. Comisia a eliminat din text sintagma " 
Ministerul de Interne". 
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8 

 
Articol nou. Deputatul Acsinte Gaspar propune: 

după Art.29 un articol nou: 
Art.30 Dispoziţiile prezentei legi se 
completază cu prevederile Legii 
nr.80/1995 privind  Statutul cadrelor 
militare, în măsura în care nu contravin 
acesteia. 

1. Unele prevederi din Legea nr.80/1995 
sunt aplicabile şi SPP. 
2. SPP având structură militară i se aplică 
Legea nr. 80/1995, art.14 din proiect 
cuprinde explicit unele drepturi. 

 
 
 
 

Preşedinte, Secretar, 
  

Prof. dr. Ioan Mircea Paşcu Mihail Gabriel Ioniţă 
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