
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 

privind organizarea şi funcţionarea serviciului de protecţie şi pază 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

ARTICOL UNIC. Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 402 din 22 octombrie 1998, cu modificările şi 

completările ulterioare, se va modifica şi completa astfel: 

La art.3 (care are următorul conţinut: (1) Activitatea Serviciului 

de Protecţie şi Pază este organizată şi coordonată de Consiliul Suprem 

de Apărare a Ţării şi este controlată de Parlament, prin comisiile pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) Anual sau la cererea 

Parlamentului, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază prezintă 

rapoarte cu privire la îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, 
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Serviciului de Protecţie şi Pază.) se adaugă un nou alineat, cu următorul 

conţinut: 

(3) Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională vor prezenta în şedinţă comună a celor două camere ale 

Parlamentului, anual, în luna martie, un raport privind constatările 

controalelor pe care le-au efectuat în anul precedent asupra activităţii 

serviciului şi vor face propuneri privind oportunitatea menţinerii în 

funcţie a directorului serviciului. 

Art. 7 (1) (care are următorul conţinut: Serviciul de Protecţie şi 

Pază este condus de un director, cu rang de secretar de stat, numit de 

Preşedintele României, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a 

Ţării.) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

Art. 7 (1) Serviciul de Protecţie şi Pază este condus de un 

director, cu rang de secretar de stat, numit de Camera Deputaţilor şi 

Senat, în şedinţă comună, la propunerea Preşedintelui României, cu 

avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de  

Camera Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2)  

teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 


