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Alertă Legislativă
LEGEA 333/2003
Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor („Legea 333/2003”)
Conform prevederilor Normelor Metodologice de aplicare a Legii
333/2003, persoanele juridice, indiferent de forma de organizare,
precum și orice alte organizații care dețin bunuri sau valori, au obligația
adoptării de măsuri de securitate pentru paza bunurilor și valorilor
conform Legii 333/2003.
Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute de Legea 333/2003 se
realizează în conformitate cu analiza de risc cu privire la fiecare
unitate, efectuată prin structuri de specialitate sau prin experți
abilitați.
Conducătorii unităților au obligația de identifica și stabili zonele
funcționale ale sediului unității respective (i.e. zona de acces, zona
perimetrală, zona de procesare etc.). și de a adopta măsurile necesare
protejării vieții, integrității persoanelor si siguranței valorilor.
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Conform Hotărârii Guvernului nr. 1002/2015, unitățile (persoanele
juridice, precum și orice alte organizații care dețin bunuri sau valori)
înființate până la data de 16 iunie 2012 au obligația elaborării analizei
de risc la securitate fizică până la data de 1 iulie 2017. Totuși, este
posibil ca acest termen sa fie prorogat până la data de 1 iulie 2018,
conform unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul
Ministerului Afacerilor Interne la data de 14.06.2017. In ceea ce privește
unitățile înființate după data de 16 iunie 2012, acestea au obligația
elaborării analizei de risc la securitate fizica după data înființării.
Nerespectarea obligației de elaborare a analizei de risc la securitate
fizica este sancționată cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.
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Pachiu & Asociatii este o firma de avocatura inregistrata pe teritoriul
Romaniei. Toti avocatii acestei firme sunt membri ai Baroului Bucuresti
si ai Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Prezentul document
reprezinta o informare asupra evolutiei aspectelor de natura juridica din
Romania si serveste numai in scop informational. Acest document nu
poate fi reprodus fara aprobarea prealabila scrisa a autorilor.
Reproducerea prezentului document fara aprobarea prealabila scrisa a
autorilor constituie incalcare a legii si poate atrage dupa sine
raspunderea de natura civila, penala si administrativa. Persoanelor care
parcurg acest buletin informativ li se recomanda sa apeleze la consiliere
din partea unui avocat calificat si sa nu se bazeze pe acest material
pentru a lua decizii in ceea ce priveste activitatea lor. Pachiu & Asociatii
este exonerata de orice raspundere cu privire la deciziile de natura
comerciala sau juridica pe care le iau persoanele carora li se adreseaza
prezentul buletin informativ.

www.pachiu.com

Legea 333/2003 - iunie 2017

Pagina 2

