
 
 
 
 
 

 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 
pentru modificarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a altor acte normative 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

      Articolul I. - (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale se 
reorganizează ca Departament de Telecomunicaţii Speciale în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, structură cu personalitate juridică, condusă 
de un secretar de stat, ajutat de 3 subsecretari de stat, numiţi şi eliberaţi din 
funcţie prin decizie a prim-ministrului. 
 (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Afacerilor 
Interne preia de la Serviciul de Telecomunicaţii Speciale patrimoniul, 
bugetul, personalul şi posturile aferente. 
 (3) Ministerul Afacerilor Interne se substituie în toate drepturile şi 
obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, 
înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile în care Serviciul 
de Telecomunicaţii Speciale este parte, inclusiv în litigiile aferente 
activităţii acestuia. 

 (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă 
modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Afacerilor Interne. 
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     Articolul II. - În cuprinsul Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al actelor 
normative în vigoare, sintagma „Serviciul de Telecomunicaţii Speciale” se 
înlocuieşte cu sintagma „Departamentul de Telecomunicaţii Speciale, iar 
sintagma Directului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale se înlocuieşte 
cu „Şeful Departamentului de Telecomunicaţii Speciale”. 

 
             Articolul III. - Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 169 din 30 iulie 1996, se modifică după cum 
urmează: 

 1. Articolul 2 se abrogă. 

 2. Articolul 3 se abrogă. 

 3. Alineatul 2 al articolului 4 se abrogă. 
 

 4. Alineatul 1 al articolului 7 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(1) Structura generală a Departamentului de Telecomunicaţii 
Speciale, atribuţiile componentelor sale funcţionale, efectivele şi resursele 
în timp de pace şi în timp de război, regimul reţelelor şi echipamentelor de 
telecomunicaţii speciale şi mobilizarea serviciului se stabilesc prin Hotărâre 
a Guvernului.” 

 5. Articolul 8 se abrogă. 

 6. Articolul 9 se abrogă. 

 

 7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
     „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, şeful Departamentului de 

Telecomunicaţii Speciale emite dispoziţii, în condiţiile legii”. 
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    8. La articolul 11, litera l) se completează şi va avea următorul 
cuprins: 

„l) stabileşte criteriile de repartizare a posturilor de abonat 
utilizatorilor prevăzuţi la anexa nr. 1 şi le înaintează spre aprobare 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, prin Ministrul Afacerilor Interne; 

 

Articolul III - Punctul 23 al literei f) de la art. 4 din Legea            
nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„23. structura organizatorică, efectivele şi regulamentele de 
funcţionare ale Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii 
Externe şi Serviciului de Protecţie şi Pază;”. 

 

Articolul IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. La alineatul 1 al articolului 3, după litera b) se introduce o nouă 

literă, lit. b1), cu următorul cuprins: 
„b1) organizează, conduce, desfăşoară, controlează şi coordonează, în 

condiţiile legii, activităţile în domeniul telecomunicaţiilor speciale pentru 
autorităţile publice din România şi pentru alţi utilizatori prevăzuţi de lege”. 
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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 
 
 

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 
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