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 COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ                                                             COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
        ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ                                                                                                       ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 
Nr. 4c-12/5/11.02.2014 

Bucureşti 10.2.2014 
Nr. 4c-6/10 

        Pl x11/2014 
R A P O R T      C O M U N 

asupra propunerii legislative 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 
 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost 

sesizate, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, cu propunerea legislativă 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, transmis cu adresa nr. 

PL. x 11  din 4 februarie 2014, înregistrată cu nr. 4c-6/10 din 4 februarie 2014 şi, respectiv, 4c-12/5/06.02.2014. 
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Camera Deputaţilor este Prima Cameră Sesizată potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 

ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.98/06.02.2014); 

 punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Interne, transmis cu nr. 2778 din 05.02.2014; 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu nr. Plx 11/2014. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 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, în sensul organizării Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale ca Departament în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

         Potrivit prevederilor art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 10 februarie 2014, iar Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională în data de 11 februarie 2014. 

 La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenţi 25 deputaţi, din totalul de 

25 de membri ai Comisiei, iar la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din totalul de 24 membri ai 

comisiei, au fost prezenţi 23 de deputaţi. 

 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Chestor de poliţie Doru Dumitrescu - Subsecretar de Stat Ministerul Afacerilor 

Interne şi domnul general inginer Marcel Opriş, director al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. 
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În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Propunerii legislative 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, cu amendamente admise 

prezentate în anexă. 

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

 

 

 

 

                                  

VICEPREŞEDINTE, 

 

PREŞEDINTE, 

                         Laurenţiu Nistor 

 

                                   Ion Mocioalcă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier Alina Tănase 
Consilier George Cucu 
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Anexa I – AMENDAMENTE ADMISE 
 
Nr. 
crt. 

Texul Legii in vigoare Textul propunerii legislative Amendamente admise Motivaţie 

1.   LEGE 
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 

LEGE 
pentru modificarea Legii nr. 92/1996 
privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, 
pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30 /2007 
privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Afacerilor Interne, precum 
şi a altor acte normative 
(Amendament al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului) 
 

 
 
Corelare de tehnică 
legislativă cu art. IV. 

2.  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.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. I. – (1) Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale se 
reorganizează ca Departament de 
Telecomunicaţii Speciale, structură cu 
personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne, condusă 
de un secretar de stat, ajutat de 3 
subsecretari de stat, numiţi şi eliberaţi 
din funcţie prin decizie a prim-
ministrului. 
 
(Amendament al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului) 
 
 
 
 

Având în vedere 
dispoziţiile art. I, alin. 
(1), din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.30/2007 privind 
organizarea şi 
funcţionarea 
Ministerului Afacerilor 
Interne, potrivit cărora 
Ministerului Afacerilor 
Interne este organ de 
specialitate al 
administraţiei publice 
centrale, cu 
personalitate 
juridică, respectiv 
prevederile art.187 din 
Legea nr.287/2009 
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 (2) La data intrării în vigoare a prezentei 
legi, ministerul Afacerilor Interne preia 
de la Sistemul 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) De la data intrării în vigoare a 
prezentei legi: 
a) patrimoniul Ministerului Afacerilor 
Interne include şi pe cel al Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale; 
b) posturile şi personalul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale se preiau sau, 
după caz, se transferă în interesul 
serviciului la Ministerul Afacerilor 
Interne, în condiţiile legii, cu menţinerea 
funcţiilor deţinute." 
(Amendament al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului) 
 
Nemodificat 
 
 
 
 

privind Codul civil, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
care stabilesc faptul că 
orice persoană juridică 
trebuie să aibă o 
organizare de sine 
stătătoare, rezultă că 
includerea unei entităţi 
juridice (STS) în 
cadrul altei entităţi 
juridice (MAI) este 
posibilă  
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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. 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 

3.  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 Directorul 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale 
se înlocuieşte cu Şeful Departamentului 
de Telecomunicaţii Speciale”.  
 

    Se elimină Se preia ca punct 11 al 
Art. III, devenit prin 
renumerotare Art. II. 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  
 
 
 

- 
 
 
 

Art. II. - Legea nr. 92/1996 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 169 din 30 iulie 1996, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează:  
 
1. La articolul 1, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 1 - (1) Serviciul de 

 Modificări de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu Art. I alin. 
(1) 
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Art. 2 – Activitatea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale este 
controlată de Parlamentul României 
prin comisiile pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională. 
 
Art. 3 - Activitatea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale este 
organizată şi coordonată de către 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 
Art. 4  
  (2) - Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, cu aprobarea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării, poate 
stabili relaţii cu organisme similare 
din străinătate şi poate încheia 
acorduri de cooperare cu acestea.  
 
Art. 7 

(1) - Structura generală a 
Serviciului 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 regulamentul de 
organizare şi funcţionare care 
se aprobă de către Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.” 

Telecomunicaţii Speciale este structură 
cu personalitate juridică, ce organizează, 
conduce, desfăşoară, controlează şi 
coordonează activităţile în domeniul 
telecomunicaţiilor speciale pentru 
autorităţile publice din România şi 
pentru alţi utilizatori prevăzuţi în anexa 
nr. 1." 
(Amendament al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului) 
 
  2. Articolele 2, 3 şi alineatul (2) al 
articolului 4, se abrogă. 
 
 
se elimină 
 
 
 
se elimină 
 
 
 
 
3. La articolul 7, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 7 – (1) text nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renumerotare şi 
reformularea părţii 
dispozitive. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru rigoarea tehnicii 
legislative. 
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Art. 8 

(1) - Conducerea Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale este 
asigurată de un director, cu 
rang de secretar de stat, numit 
de Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării, la propunerea 
preşedintelui acestuia. 

(2) Directorul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale 
răspunde în faţa Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării 
pentru activitatea pe care o 
desfăşoară şi prezintă acestuia 
rapoarte anuale. 

(3) În exercitarea atribuţiilor ce-i 
revin, directorul este ajutat de 
un prim-adjunct, care este şi 
înlocuitorul său, precum şi de 
doi adjuncţi. 

(4) Prim-adjunctul şi adjuncţii au 
rang de subsecretari de stat şi 
sunt numiţi de Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării, la 
propunerea directorului de 
Telecomunicaţii Speciale. 

(5) În Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale 
funcţionează Consiliul 
Director, ca organ deliberativ, 
şi Biroul executiv, care asigură 
conducerea operativă a 
instituţiei. Componenţa 
Consiliului director şi a 

 
 

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.” 
 

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 1 şi le înaintează spre 
aprobare Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, prin Ministerul Afacerilor Interne; 
                    ---------- 

 
 
4. Articolele 8 şi 9 se abrogă. 
 
se elimină 
 
 
5. Articolul 10 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
  Art. 10.- text nemodificat 
 
 
 
 
6. La articolul 11, litera l) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
l) -  text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
7. La articolul 11, litera n) se abrogă. 
(Amendament al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului) 
 
 
8. Articolul 15 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 15. - Regulamentul privind 
descrierea şi portul uniformelor se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului." 

 
Modificarea a fost 
preluată la punctul 3. 
 
Renumerotare 
 
 
 
 
 
 
Renumerotare 
 
 
Fostul Art. II , preluat 
ca punctul 6. 
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Biroului executiv se stabileşte 
prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare. 

(6) Directorul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale 
dispune de un aparat de lucru 
format din sectoare şi 
compartimente pentru control, 
asistenţă juridică, relaţii cu 
publicul, secretariat, protecţia 
informativă a personalului. 

 
 
Art. 9 – Directorul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale are calitatea 
de ordonator principal de credite 
bugetare, în condiţiile legii. 
 
Art. 10 – În exercitarea atribuţiilor ce 
îi revin, directorul emite, potrivit 
legii, ordine şi instrucţiuni.  
 
Art. 11  
 
l) stabileşte criteriile de repartizare a 
posturilor de abonat  utilizatorilor 
prevăzuţi la anexa 1 şi le prezintă spre 
aprobare Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării. 
 
Art. 11 lit. n) poate realiza venituri 
extrabugetare din prestaţii de servicii 
de telecomunicaţii în condiţiile legii, 
care vor fi destinate dezvoltării 
sistemului de telecomunicaţii 

(Amendament al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului) 
 
 
 
9. La articolul 17, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(2) Fondurile necesare pentru 
desfăşurarea activităţii Departamentului 
de Telecomunicaţii Speciale se asigură 
de la bugetul de stat şi din alte surse 
legal constituite." 
(Amendament al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului) 
 
 
10. La articolul 17, alineatul (3) se 
abrogă. 
 
11. În cuprinsul Legii nr. 92/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi al actelor normative în 
vigoare, sintagma „Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale” se înlocuieşte 
cu sintagma „Departamentul de 
Telecomunicaţii Speciale”, iar sintagma 
„Directorul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale” se înlocuieşte 
cu sintagma „Şeful Departamentului de 
Telecomunicaţii Speciale”. 
     (Amendament al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea 
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speciale. 
 
Art. 15. Regulamentul privind 
descrierea şi portul uniformelor se 
aprobă prin ordin al directorului 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale. 
 
 
 
 
Art. 17 alin. (2) Fondurile necesare 
pentru desfăşurarea activităţii 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale se asigură de la bugetul de 
stat şi din surse extrabugetare. 
 
 
Art. 17 alin. (3) Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale primeşte şi 
administrează bunuri proprietate 
publică şi privată a statului, putând să 
le închirieze în funcţie de regimul lor 
juridic, reţinând o cotă-parte de 50% 
din valoarea chiriei, şi poate efectua, 
în condiţiile legii, prestaţii de servicii 
de telecomunicaţii pentru persoane 
juridice publice sau private. 
Veniturile astfel obţinute vor fi 
utilizate integral pentru finanţarea 
cheltuielilor materiale şi de capital, 
iar disponibilul rămas la sfârşitul 
anului va fi reportat în anul următor şi 
va fi folosit cu aceeaşi destinaţie. 
 

teritoriului) 
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5.  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;”. 

Art. III – La articolul 4 litera f) din 
Legea nr. 415/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 494 din 10 
iulie 2002, cu modificările ulterioare, 
punctul 23 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
23.  text nemodificat 

Reformularea părţii 
dispozitive, în 
conformitate cu 
normale de tehnică 
legislativă. 

6.  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”.                 

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

 
- La articolul 3 alineatul (1), după 
punctul 16 al literei b) se introduce 
o nouă literă, litera b1), cu 
următorul cuprins: 

b1  -  text  nemodificat 
 
 
     (Amendament al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului) 

Fiind în discuţie doar o 
completare se elimină 
sintagma „se 
modifică”, conform 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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7.  - Art. V - (1) În termen de 30 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi, se 
încheie protocoale de predare-preluare 
care cuprind creditele bugetare rămase 
neutilizate la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, patrimoniul aferent, 
precum şi celelalte drepturi şi obligaţii 
ce decurg din acestea. 
   (2) Patrimoniul Ministerului 
Afacerilor Interne se inventariază, iar 
evidenţele contabile se actualizează în 
mod corespunzător. 
(Amendament al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului) 
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