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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

la Hotărârea Guvernului nr. 24/2018 

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din 

administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare 

Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale 

 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul actului normativ 

 

Hotărârea Guvernului privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, 

din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de 

Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației 

actuale 

Serviciul de Telecomunicații Speciale (”STS”)  

funcționează în baza Legii nr. 92/1996 privind 

organizarea și funcționarea Serviciului de 

Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 169 din 30 

iulie 1996 (denumită în continuare „Legea nr. 92/1996”). 

 În temeiul acestei legi, STS este organul central de 

specialitate, cu personalitate juridică, ce organizează, 

conduce, desfășoară, controlează și coordonează 

activitățile în domeniul telecomunicațiilor speciale 

pentru autoritățile publice din România și pentru alți 

utilizatori prevăzuți de lege și anume: Parlamentul, 

Președinția și Guvernul României, instituțiile care 

desfășoară activități în domeniul apărării, siguranței 

naționale și ordinii publice, administrația publică 

centrală și locală și/sau unitățile aflate în subordinea, în 

administrarea sau sub autoritatea acesteia care 
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desfășoară activități de interes public național, 

Autoritatea judecătorească, Curtea de Conturi, Curtea 

Constituțională, precum și organele de conducere din 

cadrul organismelor guvernamentale și al unor 

organisme neguvernamentale de interes național. 

 Conform Legii nr. 92/1996, STS garantează 

protecția și confidențialitatea telecomunicațiilor speciale. 

Totodată, STS are structură militară și face parte din 

sistemul național de apărare. 

 Rolul esențial al STS este demonstrat și prin 

prisma atribuțiilor sale: 

 a) administrează, exploatează și dezvoltă rețelele 

de telecomunicații speciale, conform legii; 

 b) gestionează spectrul de frecvențe radio cu 

utilizare guvernamentală, ce îi este atribuit pentru 

telecomunicații speciale; 

 c) ține evidența și monitorizează, pe teritoriul 

național, în scopul protecției, spectrul de frecvente 

radio aflat în gestiunea sa și al organismelor ce fac 

parte din sistemul național de apărare, în baza unor 

protocoale încheiate cu acestea; 

 d) execută controlul tehnic al rețelelor de 

telecomunicații din administrarea sa și asigură 

confidențialitatea telecomunicațiilor speciale; 

 e) organizează și conduce pregătirea pentru luptă 

și mobilizare proprie, în conformitate cu prevederile 

legale, cu ordinele, instrucțiunile și regulamentele 

militare; 

 f) la proclamarea stării de asediu sau de urgență, 

la declararea mobilizării ori a stării de război asigură 

cu prioritate legăturile speciale pentru Marele Cartier 

General și celelalte componente ale sistemului național 

de apărare, la nivel central și teritorial, conform legii; 

 g) colaborează cu Ministerul Comunicațiilor și cu 

instituțiile din domeniul apărării, siguranței naționale și 

ordinii publice, în baza unei metodologii comune, în 

scopul asigurării compatibilității sistemelor proprii de 

telecomunicații cu cele din sistemul național de apărare, 

precum și cu rețeaua publică de telecomunicații; 

 h) asigură măsurile privind siguranța națională în 

domeniul său de activitate, conform legislației în 

vigoare; 
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 i) asigură inviolabilitatea instalațiilor, 

echipamentelor și rețelelor de telecomunicații speciale, 

conform prevederilor legale; 

 j) asigură respectarea specificațiilor și a 

standardelor tehnice și de calitate, prevăzute de 

reglementările legale în vigoare, în scopul dezvoltării 

infrastructurii telecomunicațiilor speciale; 

 k) organizează rețelele și efectuează prestațiile de 

telecomunicații speciale având în vedere interesele 

beneficiarilor; 

 l) stabilește criteriile de repartizare a posturilor 

de abonat utilizatorilor prevăzuți de lege și le prezintă 

spre aprobare Consiliului Suprem de Apărare a Tarii; 

 m) desfășoară alte activități necesare, cum sunt: 

aprovizionarea tehnico-materială, inclusiv importuri, 

cercetare și proiectare tehnologică și în informatică, 

activități de personal și învățământ, de transport, de 

asistență medicală și recuperatorie și activități social-

culturale și sportive pentru personalul propriu, conform 

reglementărilor legale. 

 n) poate realiza venituri extrabugetare din 

prestații de servicii de telecomunicații în condițiile legii, 

care vor fi destinate dezvoltării sistemului de 

telecomunicații speciale. 

 Conform Constituției României, art. 136, 

Proprietatea: 

 „(4) Bunurile proprietate publică sunt 

inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date 

în administrare regiilor autonome ori instituțiilor 

publice […].” 

 Conform Codului civil: 

 „Art. 861 

 Caracterele dreptului de proprietate publică 

 (1) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, 

imprescriptibile și insesizabile.  

 […] 

 (3) În condițiile legii, bunurile proprietate 

publică pot fi date în administrare [...]. 

 De asemenea, în conformitate cu Secțiunea a 2-a, 

Dreptul de administrare: 

 „Art. 867 

 Constituirea dreptului de administrare 
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 (1) Dreptul de administrare se constituie prin 

hotărâre a Guvernului, a consiliului județean sau, după 

caz, a consiliului local. 

 (2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) controlează 

modul de exercitare a dreptului de administrare.” 

 De asemenea, potrivit Capitolului 4 din Legea 

nr. 92/1996, Asigurarea materială și financiară, art. 17 

alin. (3), STS „primește și administrează bunuri 

proprietate publică și privată a statului”. 

 În anul 2014, prin Hotărârea Guvernului nr. 

961/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un 

imobil, proprietate publică a statului, din administrarea 

Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea 

Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de 

Administrare Fiscală, a fost transmis din administrarea 

STS în administrarea MFP-ANAF, un teren în suprafață 

de 10.219 mp, având numărul cadastral 226885, situat în 

incinta sediului central al STS din Splaiul Independentei 

nr. 323A, București, motivul transmiterii fiind 

reprezentat la acel moment de realizarea, în regim de 

urgență, a unui centru de date, precum și a unor spații 

de birouri pentru ANAF. Acest scop nu a fost însă 

îndeplinit nici până în prezent. 

Pe fondul general al dezvoltării serviciilor de e-

guvernare din ultimii ani și al creșterii semnificative din 

ultima perioadă, în special din ultimul an, a necesităților 

de comunicații de stat și speciale, mai ales în contextul 

actual al securității naționale și al bunei guvernanțe, 

tendință care se menține și are toate premisele de a se 

accentua în perioada următoare, a devenit imperios 

necesară construirea de către STS a unui Centru 

Informatic și de Comunicații care să răspundă acestor 

nevoi.  

Având în vedere necesitățile de mai sus și caracterul 

urgent, prioritar și strategic al realizării de către STS a 

Centrului Informatic și de Comunicații, respectiv faptul 

că în incinta sediului central al STS nu mai există teren 

liber pe care acest centru să poată fi construit, în 

condițiile în care până în prezent nu a fost atins scopul 

pentru care terenul mai sus menționat a fost transmis din 

administrarea STS în administrarea MFP-ANAF, se 

impune ca terenul respectiv să fie retransmis în 
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administrarea STS.   

Mai mult, având în vedere obiectivele de bază ale 

STS, care circumscriu serviciile de comunicații integrate 

voce-date-video, pentru susținerea funcțiilor statului, 

respectiv de guvernare și de securitate, retransmiterea 

terenului din administrarea MFP-ANAF în administrarea 

STS va fi inclusiv în avantajul MFP-ANAF, în calitate 

de beneficiar al serviciilor asigurate de STS, prin efectul 

dezvoltării infrastructurii de comunicații și tehnologia 

informației aflată în administrarea STS.  

Pe de altă parte, construirea Centrului Informatic și 

de Comunicații va permite STS să onoreze, în 

conformitate cu legislația aplicabilă, solicitările de spații 

tehnice pentru găzduirea de echipamente IT&C primite 

de la beneficiarii săi, inclusiv solicitarea MFP-ANAF de 

asigurare a unui  spațiu tehnic de aproximativ 200 mp. 

Având în vedere cele de mai sus și faptul că terenul 

la care se referă prezenta hotărâre face parte din 

proprietatea publică a statului, nu este supus cererilor de 

retrocedare, nu este grevat de sarcini și nu face obiectul 

unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în 

conformitate cu dispozițiile art. 867 din Codul civil, 

precum și cu cele ale art. 17 alin. (3) din Legea 

nr. 92/1996, acesta poate fi retransmis în administrarea 

STS prin hotărâre a Guvernului. 

 

2. Schimbări preconizate Adoptarea prezentei hotărâri are ca efecte:  

(i) retransmiterea în administrarea STS a terenului în 

suprafață de 10.219 mp, având numărul cadastral 

226885, situat în Splaiul Independenței nr. 323A, 

București, aflat în prezent în proprietatea publică a 

statului și administrarea MFP-ANAF; 

 (ii) modificarea în mod corespunzător a inventarului 

bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin 

H.G. nr. 1.705/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) 

din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică; 

 (iii) crearea condițiilor pentru construirea de către 

STS a unui Centru Informatic și de Comunicații, 

obiectiv strategic pentru susținerea funcțiilor statului de 

guvernare (coordonare, comandă și control) și de 
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securitate (apărare, ordine publică, siguranță națională, 

situații de urgență). 

Promovarea acestei hotărâri de Guvern răspunde 

obiectivelor prevăzute în Strategia națională de apărare a 

țării pentru perioada 2015-2019 - O Românie puternică 

în Europa și în lume -, dar și obiectivelor naționale de 

securitate din perspectivă internă care vizează 

consolidarea capacității naționale de apărare menită să 

asigure integritatea teritorială, suveranitatea și 

independența României, precum și securitatea poporului 

român, înlăturarea deficiențelor care afectează buna 

guvernanță, întărirea capacității administrative, 

asigurarea eficienței sistemelor naționale de prevenire și 

gestionare a situațiilor de criză, interne și externe, 

militare sau de natură civilă, consolidarea securității și 

protecției infrastructurilor critice - energetice, de 

transport și cibernetice, precum și a securității alimentare 

și a mediului.  

 Prezenta hotărâre de Guvern răspunde totodată și 

obiectivelor naționale de securitate aferente politicii 

externe privind consolidarea profilului României în 

NATO și Uniunea Europeană, prin contribuții atât 

conceptuale, cât și operaționale, precum și respectarea 

principiilor și valorilor fundamentale ale Uniunii 

Europene. 

 Astfel, prin intermediul prezentului act normativ 

și operarea modificărilor propuse, Statul Român, în 

calitate de stat membru al NATO și al Uniunii Europene, 

contribuie la consolidarea rolului său în regiune, inclusiv 

din perspectiva Strategiei naționale de apărare a țării 

pentru perioada 2015-2019 - O Românie puternică în 

Europa și în lume -.  

3. Alte informații - 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra Nu este cazul. 
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mediului concurențial și 

domeniului ajutoarelor 

de stat 

3. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

 

Nu este cazul. 

4. Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Nu este cazul. 

5. Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Nu este cazul. 

6. Impactul social Nu este cazul. 

 

7. Impactul asupra 

mediului 

Nu este cazul. 

8. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

– mii lei – 

Indicatori Anul 

curent 
Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

x x x x x x 
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(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

(i) contribuții de 

asigurări 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

(i) cheltuieli de 

personal 

(ii) bunuri și servicii 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de 

personal 

(ii) bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

(i) cheltuieli de 

personal 

     (ii) bunuri și servicii 

x x x x x x 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

x x x x x x 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

x x x x x x 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

x x x x x x 

6. Calcule detaliate x x x x x x 
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privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

și/sau cheltuielilor 

bugetare 

7. Alte informații x x x x x x 

Secțiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative 

necesare pentru 

aplicarea prevederilor 

prezentului act 

normativ: 

a) acte normative în 

vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, 

ca urmare a intrării în 

vigoare a actului 

normativ; 

b) acte normative ce 

urmează a fi elaborate în 

vederea implementării 

noilor dispoziții. 

Nu este cazul. 

2. Compatibilitatea 

prezentului act normativ 

cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

3. Conformitatea 

prezentului act normativ 

cu legislația comunitară 

în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi 

comunitare  

Nu este cazul. 

4. Măsuri normative 

necesare aplicării directe 

a actelor normative 

comunitare 

Nu este cazul. 
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5. Hotărâri ale Curții de 

Justiție a Uniunii 

Europene 

Nu este cazul. 

6. Alte acte normative 

și/sau documente 

internaționale din care 

decurg angajamente 

Nu este cazul. 

7. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

1. Informații privind 

procesul de consultare 

cu organizații 

neguvernamentale, 

institute de cercetare și 

alte organisme implicate 

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea 

alegerii organizațiilor cu 

care a avut loc 

consultarea, precum și a 

modului în care 

activitatea acestor 

organizații este legată de 

obiectul prezentului act 

normativ  

Nu este cazul. 

3. Consultările 

organizate cu 

autoritățile 

administrației publice 

locale, în situația în care 

prezentul act normativ 

are ca obiect activități 

ale acestor autorități, în 

condițiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de 

consultare a structurilor 

Nu este cazul. 
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asociative ale 

autorităților 

administrației publice 

locale la elaborarea 

proiectelor de acte 

normative 

4.Consultările 

desfășurate în cadrul 

consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu 

prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea 

consiliilor 

interministeriale 

permanente 

Nu este cazul. 

5. Informații privind 

avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și 

Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul. 

6. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului act 

normativ 

1. Informarea societății 

civile cu privire la 

necesitatea elaborării 

prezentului act normativ 

Având în vedere că prezentul act normativ are caracter 

individual, nu sunt incidente dispozițiile Legii 

nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică. 

2. Informarea societății Nu este cazul. 
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civile cu privire la 

eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării 

prezentului act 

normativ, precum și 

efectele asupra sănătății 

și securității cetățenilor 

sau diversității biologice  

3. Alte informații  

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a prezentului 

act normativ de către 

autoritățile 

administrației publice 

centrale și/sau locale - 

înființarea unor noi 

organisme sau 

extinderea 

competențelor 

instituțiilor existente 

 Nu este cazul. 

2. Alte informații  Nu este cazul. 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului 

Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea 

Serviciului de Telecomunicații Speciale. 

  

 

 

 

Ministrul finanțelor publice 

 

 

 

 

Ionuț Mișa 

 

Directorul Serviciului de 

Telecomunicații Speciale 
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