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MODIFICĂRILE LEGII NR. 448 / 2006 prin OUG. NR. 60 / 2017
OPINIA PATRONATULUI SERVICIILOR DE SECURITATE

Art.78 alin.2 : ”Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau
private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap
într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.”
OPINIA PATRONATULUI
Societățile comerciale, cu profil de pază sunt constituite în baza Legii nr. 333/2003,
care este o lege specială.
Activitatea desfășurată de aceste societăți presupune angajarea de persoane apte, atât
sub aspect fizic cât și sub aspectul pregătirii profesionale de specialitate, care trebuie să
urmeze cursuri de pregătire și să fie avizați de Poliție.
Angajarea unor persoane cu handicap în funcțiile de agent de securitate sau agent de
intervenție, ar presupune în primul rând încălcarea prevederilor Legii nr. 333/2003
actualizată, și neavizarea acestora de către organul de poliție.
În atare situație, prevederile Legii nr. 448/2006 modificată prin OUG nr. 60/2017, așa
cum sunt enunțate la art.78 alin. 2, nu pot fi puse în discuție / aplicare pentru personalul
ce desfășoară activități ca agent de securitate sau agent de intervenție.
Art. 78 alin. 3 : “Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau
private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), pot
opta pentru îndeplinirea uneia dintre următoarele obligaţii: a)să plătească lunar către
bugetul de stat o sumă reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit
cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;”
OPINIA PATRONATULUI
Această prevedere este în contradictoriu cu prevederile Legii nr. 333/2003, actualizată.
Așa cum am arătat mai sus la alin. 2, activitățile desfășurate de societățile de pază nu
pot să angajeze persoane cu handicap, fiind oprite de prevederile Legii nr. 333/2003,
actualizată.
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În cea mai mare parte, circa 90% din activitățile firmelor de securitate privată, se
desfășoară cu personal de execuție apt fizic, ce necesită cursuri de specialitate și avizați
de Poliție.
În această situație obligația impusă / rezultată din textul art. 78 alin. 3, nu poate fi pusă
în discuție.
Această prevedere va avea și un puternic impact economico-financiar, asupra
costurilor serviciilor de securitate, trebuind ca și contractele de prestări servicii ce se vor
încheia, să prevadă o valoare mult mai mare decât până acum, lucru pe care mulți
beneficiari ai serviciilor noastre nu il vor accepta.
De asemenea, contractele de prestări servicii ce se află în derulare nu vor putea fi
modificate sub aspectul valorii lor, beneficiarii nedorind acest lucru.
Concluzia finală fiind pentru multe firme, FALIMENTUL.
Ne aflăm în prezent în situația în care două legi devin contradictorii pe unele aspecte,
ca cele arătate mai sus.
Art.78 alin.4: “Fac excepţie de la prevederile alin. (2) instituţiile publice de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.”
OPINIA PATRONATULUI
Având în vedere că activitățile firmelor de pază se desfășoară în baza Legii nr. 333 /
2003 - actualizată, care este totodată și o lege SPECIALĂ, considerăm că trebuie ca
aceste firme să fie trecute la alin. 4, ca excepție de la prevederile alin. 2.
Mai mult, majoritatea personalului firmelor de securitate este compus din foste cadre
din Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, etc.
Ca și motivație susținem faptul că activitatea desfășurată de aceste firme este una
specială care presupune angajarea unor persoane apte în totalitate de muncă, fără
handicap, care să aibă cursuri de formare profesională și să fie avizați de Poliție.
Dacă s-ar accepta dispozițiile art. 78 așa cum a fost el gândit și transpus prin Legea nr.
448/2006 :
- o dată s-ar încălca dispozițiile Legii nr.333/2003, actualizată;
- a doua oară nu se pot aviza persoanele cu handicap de către Poliție pentru
activitățile desfășurate sub această lege.
Față de cele arătate mai sus, avem rugămintea de a analiza aceste aspecte și de a avea
în vedere, posibilitatea completării prevederilor art. 78 din Legea nr. 448/2006,
modificată prin OUG nr. 60/2017.

Pentru conformitate,
Președinte PSS.,
Bogdan ȘOVAR
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