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AVIZ  
 la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii  

privind activitatea particulară de detectiv şi de pază 
(preluat de pe pagina web a MAI, http://www.mai.gov.md/anunturi_pub) 

 
I. Consideraţii generale 

 
Proiectul de lege a fost analizat sub aspectul novaţiilor legislative propuse şi a corelării cu 
reglementările existente în domeniu, precum şi din punct de vedere al corespunderii 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. De asemenea, a fost examinată şi 
concordanţa prevederilor din proiect  cu principiile economiei de piaţă, liberei concurenţe şi 
stimulării iniţiativei private. 
 
Prezentul aviz este bazat pe abordarea a două aspecte: 

a) de fond: esenţa reglementărilor propuse şi posibilul impact al acestora; 
b) de formă: respectarea condiţiilor de tehnică legislativă.  

 
II. Consideraţii de fond 

 
În rezultatul studierii prevederilor incluse în proiect şi corelării acestora cu prevederile Legii 
nr.283-XV din 04.07.20003 au fost formulate un şir de obiecţii, după cum urmează: 
 
1. La art.6 alin.(2) al Legii în vigoare se menţionează că în activitatea particulară de pază „este 
permisă prestarea următoarelor servicii: ...  

e) patrularea, în comun cu organele de drept, a zonelor criminogene;  
f) acordarea de ajutor organelor de drept la menţinerea ordinii publice, la asigurarea  
   securităţii oamenilor.”.  

Obiecţie: Activităţile respective se indică în licenţa ce autorizează prestarea serviciilor de 
pază, însă în realitate, ele nu constituie servicii, deoarece se prestează gratuit de către 
organizaţiile de pază. Astfel, existenţa prevederilor respective în licenţă permite organelor de 
drept să solicite acordarea respectivei asistenţe fără ca aceasta să fie contractată şi remunerată, 
cu toate că organizaţia de pază suportă cheltuieli în acest scop (salarii, transport, dotări etc.).  
 
Propunere: Serviciile respective (patrulare comună, acordare de ajutor organelor de drept) 
urmează a fi excluse din lista activităţilor licenţiate şi să poată fi acordate fie contra plată, fie 
din proprie iniţiativă a organizaţiei de pază, fără impunere din partea organelor de drept. 
 
2. La articolul 22/1 (Condiţiile de licenţiere pentru activitatea particulară de pază), propus 
pentru a completa Legea nr.283-XV din 04.07.20003: 
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• la alin.(5) se propune obligaţia plasării însemnelor distinctive ale organizaţiei de 
pază „pe portiera din faţă” a autovehiculelor”. 

Obiecţie: Prevederea respectivă are caracter restrictiv, deoarece poate fi interpretată în sensul 
că însemnele distinctive pot fi plasate exclusiv pe portiera din faţă iar plasarea lor în alt loc ar 
fi interzisă.  
 
Propunere: Pentru a nu restricţiona posibilităţile organizaţiilor de pază, textul respectiv din 
alin.(5) urmează a fi reformulat în sensul obligării la plasarea însemnelor distinctive pe 
portiera din faţă - obligatoriu, precum şi opţional – pe toată suprafaţa autovehiculului 
(portiere din spate, capotă, partea din faţă şi din spate, acoperiş, anvelope etc.), excluzînd 
parbrizul şi geamurile autovehiculului. 
 

• la alin.(11) din art.22/1 şi pct.34 din Anexa 2 se propune a fi permis portul 
uniformei de către lucrătorii organizaţiilor particulare de pază în afara incintei 
pe o rază de 50 m de la amplasarea obiectivului păzit. 

Obiecţie: Reglementarea propusă ar permite portul uniformei în afara obiectului păzit pe o 
rază de 50 m, fără argumentare a acestei permisiuni şi necesităţi. Norma actuală din legea, 
prevăzută la art.23 alin.(7) prevede că portul uniformei se permite numai în incinta şi în raza 
amplasării obiectivului păzit, fără specificarea distanţei, ceea ce, de asemenea, constituie o 
lacună ce permite interpretări cazuale. 
 
Propunere: Prevederea de la art.22/1 alin.(11), cea din textul actual al art.23 alin.(7) şi pct.34 
din Anexa 2 necesită corelare. Portul uniformei urmează a fi permis numai în incinta şi în 
preajma obiectului păzit (dacă paza se efectuează pe perimetrul extern), distanţa fiind limitată 
la cîţiva metri (5-10 m), în cazul existenţei postului extern prestabilit. 
 

• la alin.(14) din art.22/1 propus în proiect, precum şi la art.27, 27/3 din textul 
actual al Legii se conţin restricţii de angajare în serviciile de pază a persoanelor 
care nu au împlinit vîrsta de 21 ani. 

Obiecţie: Această condiţie poate fi apreciată ca restrictivă şi în stare să afecteze drepturile 
persoanei: 

-  la muncă. Conform art.43 al Constituţiei, orice persoană are dreptul la muncă şi la 
libera alegere a muncii; 

- capacitatea deplină de exerciţiu. Conform art.20 al Codului Civil, capacitatea deplină 
de exerciţiu începe la data cînd persoana fizică devine majoră - împlinirea vîrstei de 18 ani. 

- trai decent. Conform art.47 al Constituţiei, statul este obligat să ia măsuri pentru ca 
orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei 
lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa etc. 

- restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Conform art.54 al 
Constituţiei, nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului şi cetăţeanului, iar exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi 
supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim 
recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, 
integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii 
tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor 
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persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi 
imparţialităţii justiţiei. 

- egalitatea în faţa legii. Stabilirea censului de vîrstă pentru angajarea în servicii de 
pază poate fi calificată drept discriminare pe criteriu de vîrstă. 
 
Propunere: Restricţia privind vîrsta de 21 de ani pentru a fi angajat în organizaţiile de pază, 
stabilită în textul actual al legii şi propusă în proiect urmează a fi revăzută. Persoana ar putea 
să se angajeze în servicii de pază odată ce a împlinit majoratul, de la 18 ani, dacă respectă 
condiţiile speciale stabilite (sănătate, condiţie fizică, lipsa interdicţiilor, calităţi psihico-morale 
etc.).  
 
În argumentarea acestei schimbări pot fi reţinute şi  următoarele aspecte vizînd statutul 
cetăţenilor Republicii Moldova: 

- dreptul de vot şi drepturile matrimoniale (căsătorie) sînt căpătate de la vîrsta de 18 ani; 
- dreptul de port-armă poate fi căpătat de la vîrsta de 18 ani. 

 
Ca o variantă tranzitorie, ar putea fi acceptată vîrsta minimă de 19 ani, care coincide cu vîrsta 
la care recrutul urmează să îndeplinească serviciul militar în termen (obligatoriu). 

 
• la alin.(22) din art.22/1 se menţionează obligativitatea înregistrării tuturor 

obiectelor păzite într-un sistem informaţional automatizat „Registrul obiectelor 
păzite”. 

Obiecţie: Păstrarea şi procesarea informaţiei în Registrul respectiv poate afecta anumite 
interese comerciale, confidenţialitatea şi chiar securitatea obiectelor/persoanelor păzite. 
Menţionăm în acest sens următoarele aspecte: - organizaţia de pază poate avea interesul ca 
anumite obiecte să nu fie cunoscute; - persoana care contractează servicii de pază particulară 
ar dori să păstreze confidenţialitatea şi discreţia; - informaţiile din registrul respectiv ar putea 
fi utilizate în interes criminal; - lipsa informaţiilor în Registru ar demonstra că obiectele ce nu 
sînt incluse nu sînt în genere păzite şi asta ar putea stimula interese criminale etc. 
 
Propunere: Registrul respectiv este necesar pentru serviciile de pază publică (de stat), iar 
serviciile particulare de pază ar putea decide individual, dacă doresc includerea informaţiei 
respective în registru sau nu. 
 
3. La art.24 din Lege se propun anumite modificări legate de pregătirea personalului pentru 
activitatea de pază, dar în esenţă se păstrează reglementările existente în domeniu. Astfel, 
conform art.24, pregătirea şi perfecţionarea personalului pentru activitatea de pază se 
efectuează în cadrul unor cursuri de calificare, organizate de „instituţii de învăţămînt 
acreditate conform legii”, iar conform modificărilor propuse - condiţiile de pregătire, 
perfecţionare şi atestare a personalului organizaţiilor particulare de pază şi de acordare 
acestuia a certificatelor de atestare se vor stabili prin anexa la Lege. 
 
Obiecţie: Situaţia actuală demonstrează un monopol absolut în sfera pregătirii profesionale, 
exercitat de către instituţiile Ministerului Afacerilor Interne (MAI), care protejează şi anumite 
interese financiare (comerciale) ale MAI. Astfel, conform pct.2 al Hotărîrii Guvernului Nr.667 
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din 08.07.2005 - pregătirea şi perfecţionarea cadrelor pentru activitatea particulară de detectiv 
şi de pază se efectuează prin cursuri în domeniu „organizate de Ministerul Afacerilor Interne, 
în bază de contract”. Practic, toate cursurile sînt organizate de Academia de Poliţie, 
subordonată MAI, iar organizaţiile particulare nu au mecanisme de control al procesului de 
studii, sînt obligate să achite costurile cursurilor respective chiar şi pentru potenţialii angajaţi, 
fără a avea posibilităţi eficiente de recuperare a sumelor plătite pentru instruire. 
 
Menţinerea situaţiei existente nu este argumentată din raţionamente de educaţie, deoarece 
prestarea serviciilor de pază nu presupune calificare superioară sau studii superioare, pe care 
le asigură instituţiile superioare de învăţămînt.  
 
Monopolul şi limitările existente pot afecta interesele economice ale organizaţiilor de pază, 
deoarece sînt impuse să achite anumite sume pentru instruirea unor persoane pentru care nu 
există garanţii de angajare ulterioară.  
 
Numărul de persoane care poate fi pregătit de instituţia subordonată MAI este destul de mic, 
în comparaţie cu necesităţile reale ale organizaţiilor respective. 
 
Propunere: Desfiinţarea monopolului în pregătirea persoanelor pentru serviciile de pază, 
acordarea posibilităţilor de instruire pentru orice instituţie de învăţămînt care ar avea 
acreditare în domeniu, precum şi pentru însăşi organizaţiile de pază, cu condiţia acreditării 
respectivelor cursuri (în cadrul organizaţiei), de către Ministerul Educaţiei, în comun cu MAI. 
 
4. La art.27 alin.(1) lit.c) se propune includerea ca temei pentru retragerea licenţei a cazurilor 
de acordare a serviciilor de proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare 
împotriva efracţiei, a componentelor acestora „fără avizarea proiectelor de către organul de 
poliţie competent”.  
 
Obiecţie: Avizarea proiectelor respective nu este argumentată din punct de vedere al asigurării 
confidenţialităţii şi secretului comercial, precum şi din punct de vedere al siguranţei serviciilor 
prestate, deoarece, avizarea de către organul de poliţie competent presupune transmiterea şi 
păstrarea la organul de poliţie a unor copii ale proiectelor respective. Avizarea ar putea fi 
argumentată în cazul că ar fi efectuată de careva structuri specializate şi competente ale MAI, 
de către persoane cu o calificare specială în domeniu, care ar putea depista şi îndrepta 
eventualele erori şi neajunsuri. În caz contrar – avizarea presupune o simplă formalitate, care 
nu contribuie la remedierea defectelor şi nu instituie responsabilitate suplimentară a organului 
de poliţie. 
 
Propunere: Substituirea obligaţiei de „avizare” prin obligaţia prezentării proiectelor respective 
la solicitare, în cadrul controalelor activităţii organizaţiilor de pază efectuate periodic de către 
organele de poliţie.  
 
5. La pct.12 alineatul şase din Anexa 2, propusă a completa Legea, prevederile de la lit.b) şi e) 
sînt similare, se referă la bastoane „de cauciuc”. 
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Propunere: A se unifica textele respective. 
 
6. La pct.14 alineatul întîi din Anexa 2 se utilizează calificativul „a armelor de diferite tipuri”, 
ceea ce induce în eroare şi poate fi interpretat în sensul că se permite deţinerea oricăror tipuri 
de arme de foc. 
 
Propunere: În Lege urmează a fi concretizate tipurile (modelele) de arme şi mijloace speciale 
pentru dotarea personalului încadrat în activitatea particulară de pază. În acest scop, ar putea fi 
utilizat nomenclatorul stabilit în Anexa nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.667 din 8 iulie 2005. 
 
7. La Anexa nr.3 (Lista obiectivelor a căror pază nu poate fi efectuată de structurile particulare 
de pază) propusă pentru introducere în Lege: 
 

• la pct.8 se utilizează sintagma „întreprinderile din sistemul de asigurare vitală a 
localităţilor”;  

Obiecţie: Nu este definită clar noţiunea „sistemul de asigurare vitală a localităţilor”. 
 
Propunere: Introducerea unui nomenclator general al respectivelor întreprinderi (spre 
exemplu: la întreprinderile care fac parte din sisteme de asigurare cu apă potabilă şi 
canalizare, sisteme termice în perioada rece). 
 

• La pct.10 se utilizează noţiunea „autorităţile administraţiei publice”. 
Obiecţie: Noţiunea „autorităţile administraţiei publice” este prea largă, include autorităţile 
prevăzute la pct.1-7 din respectiva listă, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale de 
specialitate (ministere, departamente, birouri, centre), precum şi autorităţile administraţiei 
publice locale (sediile primăriilor, consiliilor locale). În acelaşi timp, noţiunea respectivă nu 
include sediile unor autorităţi publice centrale: Parlament, Guvern, Preşedinţie, BNM. De 
asemenea, prin lista respectivă nu este prevăzută limitarea pazei particulare la astfel de 
obiective importante cum sînt cele ale Companiei Teleradio-Moldova: Radio şi TV, ale altor 
instituţii de informare şi comunicare în masă (Î.S. „Radiocomunicaţii”, spre exemplu).  
 
Propunere: Este necesară revizuirea listei obiectelor a căror pază nu poate fi efectuată de 
structurile particulare de pază, incluzînd în această listă obiectele de importanţă majoră 
enunţate mai sus şi excluzînd sediile autorităţilor administraţiei publice locale (primării, 
consilii locale şi raionale, sediul preşedintelui raionului). 
 
8. La pct.9 din Anexa 4 propusă în Lege se prevede obligaţia desemnării comisiei de 
examinare şi atestare a absolvenţilor cursurilor de pregătire de către „rectorul instituţiei de 
învăţămînt”. 
 
Obiecţie: Serviciile de pregătire a persoanelor ce sînt angajate de organizaţiile de pază 
urmează a fi demonopolizate, acestea putînd fi prestate şi de instituţii de învăţămînt secundar, 
şi de către organizaţiile de pază propriu-zise, care nu sînt conduse de rectori. 
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Propunere: A se substitui textul  „rectorul instituţiei de învăţămînt” prin textul „conducătorul 
instituţiei de învăţămînt/de pregătire”.  
 
9. Între articolul 27 propus în redacţie nouă şi art.22/1 nu există corelare deplină, 
nerespectarea unor interdicţii sau obligaţii stabilite în art.22/1 nu determină şi retragerea 
licenţei, ceea ce lasă respectivele acţiuni/inacţiuni fără sancţiuni corespunzătoare. 
 
Propunere: Corelarea între articolele 22/1 şi 27 sau includerea în art.27 a trimiterilor la texte 
concrete din art.22/1, ca temeiuri exhaustive pentru retragerea licenţei. Prevederile respective 
necesită corelare şi cu prevederile art.21 (Retragerea licenţei) din Legea nr.451-
XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.  
  

III. Consideraţii de formă 
 
1. Textul proiectului nu corespunde unor cerinţe generale de tehnică legislativă, printre care 
menţionăm cele referitore la: 

a) Principiile de bază ale legiferării: corespundere cu dispoziţiile constituţionale şi 
concordanţă cu cadrul juridic existent, cu sistemul de codificare şi unificare a 
legislaţiei; oportunităţii, coerenţei, consecvenţei şi echilibrului între reglementările 
concurente; consecutivităţii, stabilităţii şi predictabilităţii normelor juridice. 

b) Limbajul, ortografia şi punctuaţia în actul legislativ: fraza se construieşte conform 
normelor gramaticale, astfel încît să exprime corect, concis şi fără echivoc ideea, să fie 
înţeleasă uşor de orice subiect interesat; într-o frază este exprimată o singură idee; se 
utilizează termeni adecvaţi, compatibili cu cei utilizaţi în legislaţia comunitară ori 
similari lor, şi de o largă circulaţie; noţiunea nu se redă prin definiţia ei sau printr-o 
frazeologie, ci prin termenul respectiv; se evită folosirea regionalismelor, a cuvintelor 
şi expresiilor nefuncţionale, idiomatice, neutilizabile şi/sau cu sens ambiguu; se evită 
tautologiile juridice; se respectă cu stricteţe regulile de ortografie şi punctuaţie. 

c) Structura actului legislativ: dispoziţii generale; dispoziţii de conţinut;  dispoziţii 
finale şi tranzitorii; anexe; articole. 

 
2. În proiect sînt propuse cîteva articole noi sau redarea unor articole existente în redacţie 
nouă, însă textele acestora sînt formulate cu încălcarea regulilor de tehnică legislativă, 
conţinînd enumerarea neordonată a unor condiţii sau interdicţii, fără corelare între texte. 
Obiecţiile respective vizează textele: art.18/1; art.18/2; art.20;  art.22/1; art.22/2; art.27. 

 
Concluzie: 

 
1. Problemele abordate au importanţă pentru un segment important de activitate 

economică, vizează interesele a mii de angajaţi, de aceea, deciziile în materie necesită 
examinare şi argumentare suplimentară, precum şi dezbateri calificate, cu participare 
largă a tuturor celor interesaţi.  

2. Textul proiectului necesită redactări considerabile, pentru a fi adus în 
concordanţă cu cerinţele tehnicii legislative şi regulile limbajului utilizat în actele 
legislative.  
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Acest  eveniment/material  este  realizat  în  cadrul  proiectului  „Fortificarea  transparenței  procesului  decizional  în  Republica  Moldova”, 
implementat de Asociația Obştească „Asociația pentru Democrație Participativă” (ADEPT), susținut financiar de Fundația Est‐Europeană din 
resursele  acordate  de  Agenția  Suedeză  pentru  Dezvoltare  şi  Cooperare  Internațională  (Sida/Asdi),  Ministerul  Afacerilor  Externe  al 
Danemarcei  şi  Agenția  Statelor  Unite  pentru  Dezvoltare  Internațională  (USAID)  prin  intermediul  Fundației  Eurasia.  Opiniile  exprimate 
aparțin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul  de vedere al Fundației Est‐Europene, Fundației Eurasia, Sida/Asdi, DANIDA, USAID şi/sau 
Guvernului American. 

 
 


