GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002
privind protectia informatiilor clasificate si pentru modificarea si
completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor
Având în vedere necesitatea adoptarii imediate a unui cadru juridic care sa asigure
urgentarea masuratorilor aerofotogrammetrice necesare realizarii de planuri topografice si
cadastrale,
tinându-se cont de cerintele Comunitatii Europene referitoare la realizarea
Sistemului de identificare a parcelelor agricole, subsistem al Sistemului integrat de
Administrare si Control, de faptul ca aceasta trebuie sa îndeplineasca conditiile legale de
functionare si autorizare pâna la data de 1 ia nuarie 2007 si pentru a elimina riscul ca,
începând cu aceasta data, un numar de aproximativ 3.000.000 de agricultori sa ramâna
fara subventii comunitare,
în considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si
constituie situatii extraordinare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. – Litera h) a articolului 17 din Legea nr. 182/2002 privind protectia
informatiilor clasificate, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din
12 aprilie 2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„h) hartile, planurile topografice, termogramele si înregistrarile aeriene efectuate
la scari de zbor mai mari de 1:20.000, pe care sunt reprezentate elementele de continut
sau obiective clasificate secrete de stat.”
Art. II. – Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22
iulie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (10) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
„(10) Unitatea de politie competenta poate acorda avizul persoanei prevazute la
alin. (9), care are cetatenie româna sau cetatenia unuia dintre statele membre ale Uniunii
Europene ori ale Spatiului Economic European, a împlinit vârsta de 21 de ani, poseda
pregatire corespunzatoare atributiilor ce îi revin, este cunoscuta ca având o buna conduita
cetateneasca si nu a suferit condamnari pentru infractiuni savârsite cu intentie.”
2. La articolul 39 litera a) va avea urmatorul cuprins :
„a) sa fie cetatean româ n sau cetatean al unuia dintre statele membre ale Uniunii
Europene ori ale Spatiului Economic European si sa aiba vârsta de cel putin 18 ani;”
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3. Dupa alineatul (2) al articolului 40 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
urmatorul cuprins:
„(3) Pe ntru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului
Economic European, atestatul prevazut la alin. (1) se poate elibera de politie pe baza
documentelor doveditoare eliberate de autoritatile competente din statul de origine sau de
provenienta.”
4. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 70. – Societatile specializate de paza si protectie si cele care desfasoara
activitati de proiectare, producere, instalare si întretinere a sistemelor de alarmare
împotriva efractiei, înfiintate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, precum si
dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înfiintate pâna la aceeasi data,
sunt obligate ca, pâna la data de 10 septembrie 2005, sa obtina licentele si avizele de
functionare, completându-si dupa caz, regulamentele de organizare si functionare cu
activitatile prevazute de lege.”
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