18 iunie 2018
Către: Doamna Carmen Daniela Dan
Ministrul Afacerilor Interne
Domnul Raed Arafat
Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor Interne
Subiect: HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor șiprotecția persoanelor
Stimată doamnă ministru,
Stimate domnule secretar de stat
Conform celor agreate în cadrul întâlnirilor de pe parcursul anului 2017 şi în prima jumătate a anului
curent, între reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR), ai Guvernului României şi ai
Ministerului Afacerilor Interne, Grupul de lucru pentru Antreprenoriat al CDR a continuat discuțiile
privind HG 301/2012 cu reprezentanți ai Poliței Române în cadrul unor întâlniri succesive în a
primăvara şi toamna lui 2017. De asemenea, CDR salută prorogarea aplicării normelor HG 301/2011,
prin HG 437/2017, până la termenul de 1 iulie 2018.
De asemenea, pe 7 iunie a avut loc întâlnirea dintre reprezentaţii CDR, Dragoş Anastasiu,
coordonator actual al Coaliţiei şi Dragoş Petrescu, coordonatorul anterior al CDR, alături de
reprezentaţii organizaţiilor din Consiliul de Coordonare al CDR şi domnii Călin Popescu-Tăriceanu şi
Liviu Dragnea, Preşedintele Senatului, respectiv al Camerei Deputaţilor. În cadrul acestei întâlniri, pe
agenda discuţiilor s-a aflat şi poziţia noastră privind legea securităţii private.
Coordonatorii Coaliţiei au prezentat celor doi Preşedinţi aceleași argumente, prezentate anterior şi
de către Grupul de Lucru pentru Anteprenoriat al CDR reprezentanţilor Poliției Române şi
Ministerului Afacerilor Interne, și anume că HG 301/2012, în forma actuală, introduce un cost
administrativ prea mare pentru mediul de afaceri din România, și din punctul de vedere al CDR,
nejustificat.
Atât Preşedinţii celor două foruri legislative, cât şi reprezentanții Poliției Române erau conștienți de
punctele ridicate de CDR pentru că ele mai fuseseră ridicate în trecut și de alte asociații ale mediului
de afaceri din România. În aceeaşi măsură, domnul Popescu-Tăriceanu şi domnul Dragnea au fost de
acord cu poziţia ridicată de către CDR.
Reprezentații Poliției ne-au confirmat că în urma tuturor acestor semnale instituția lucrează la un set
de amendamente care să ușureze povara birocratică și costurile asociate intrării în vigoare a HG
301/2012. Cu toate acestea, reprezentanții Poliției Române au explicat CDR că introducerea
opționalității pentru anumite categorii nu este posibilă prin modificarea HG 301/2012, deoarece s-ar
ajunge în situația în care normele de aplicare al exceda Legea 333/2003, din care ele rezultă. Din
explicațiile Poliției Române, obligativitatea ca orice entitate din România să realizeze o evaluare la
risc este introdusă chiar de Legea 333/2003.
CDR își menține poziția că astfel de evaluări sunt nejustificate în foarte multe cazuri și că nu vor
face decât să crească povara administrativă pentru mediul de afaceri românesc și costurile de
operare. Singura soluție care ar asigura o debirocratizare reală este ca HG 301/2012 să se aplice
doar anumitor categorii de entități comerciale. Considerăm, de asemenea, că este necesară o
soluție pe termen lung pentru această problemă generată de HG 301/2012 și reclamată de câțiva
ani buni de mediul de afaceri.

CDR propune Ministerului de Interne și Guvernului României o soluție în doi pași:
1. O nouă prorogarea termenului de intrare în vigoare a HG 301/2012 cu 6 luni sau 12 luni de
zile.
2. Activarea grupului de lucru cu reprezentanți ai Ministerului de Interne, Poliției Române,
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și ai mediului de afaceri în
care să fie analizate prevederile Legii 303/2003. Această lege are aproape 15 ani vechime
și considerăm că ea poate fi îmbunătățită cu aportul și expertiza venită din partea
companiilor.
Nu în ultimul rând considerăm că ar fi utilă realizarea unui studiu de impact. Din estimările noastre,
numărul de evaluatori este mult prea mic pentru a face față evaluării a peste 700.000 de sedii
(incluzând instituții publice, ONG-uri și entități comerciale). La o mediu de 200 de euro/evaluare
impactul financiar al evaluărilor va fi de 140 de milioane de euro la fiecare trei ani de zile. La acestea
s-ar adăuga, conform unor estimări făcute de grupul de lucru pentru Antreprenoriat, 260 de
milioane de euro anual, costuri asociate măsurilor dispuse de evaluări.
Concluzionând toate cele expuse anterior, considerăm că efectuarea unei analize de risc, ar trebui să
fie o alegere liberă– ce excepția anumitor tipuri de unități - ținând cont de posibilitățile financiare si
de nevoile individuale ale fiecăreia. Obligația impusa de către legiuitor se poate dovedi excesivă
pentru multe dintre acestea, piațaromâneascăavând la momentul actual o oferta limitată în ceea ce
privește evaluatorii abilitați in acest sens. Așadar, legiuitorul a impus norme fără a ține cont de
realitatea vieții economice, iar aceasta poate duce la împiedicarea unor activități comerciale (în cazul
societăților comerciale), sociale (în cazul ONG-urilor) etc. fără a se atinge scopul real al standardelor
europene, și anume securitate și paza în raport cu nevoile reale ale societății.
La nivel european, standardul impus de Uniunea Europeana prezintă un anumit grad de flexibilitate,
prevăzând o obligație cu privire la rezultatul care trebuie atins si lasă libertate statelor membre în
ceea ce privește mijloacele utilizate în acest sens. Însă, situația prezenta în România este fără
precedent pe teritoriu european, modalitatea aleasă de către legiuitorul nostru nefiind una
adecvată, fapt susținut și de prorogarea continuă a termenului de finalizare, condițiilepieței fiind
absolute nefavorabile. Din analiza noastră nu am reușit să identificăm prevederi legislative similare
la nivel European.
Grupul de lucru pentru Antreprenoriat își exprimă deplina disponibilitate de a continua dialogul pe
această temă.

Cu considerație,
Dragoş Anastasiu
Coordonatorul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României

