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Comisia pentru aparare, ordine publica si siguran^ nationals

Nr. XXV/302/20.10.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 

din Legea nr.92/1996 privind organizarea si functionarea 
Serviciului de Telecomunicatii Speciale

(L557/2020)

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, prin adresa nr. L557 din 1 septembrie 2020, Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationals a fost sesizata in vederea intocmirii raportului asupra 

Propunerii legislative pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 din Legea nr. 92/1996 

privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, adoptata de 

Camera Deputatilor la data de 12 august 2020.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea Anexei nr. 1 - „Lista 

utilizatorilor retelelor de telecomunicatii speciale” - la Legea nr. 92/1996 privind organizarea 

si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, cu doi utilizatori noi, Uniunea Nationals a Barourilor §i Uniunea Nationals a 

Notarilor Public! din Romania.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativS si a avizat-o favorabil, cu 

observa^;!! §i propuneri.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil propunerea legislativS.

Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a avizat favorabil propunerea legislativS.



Membrii Comisiei pentru aparare, ordine publica §i siguran^a nationala au dezbatut 
propunerea legislativa in §edinta din data de 20 octombrie 2020 si au hotarat, cu unanimitate 

voturilor membrilor prezenti, adoptarea unui raport de admitere, fara amendamente, a 

Propunerii legislative pentru completarea anexelor nr.l §i 2 din Legea nr.92/1996 privind 

organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Comisia pentru aparare, ordine publica §i siguranja nationala supune spre dezbatere §i 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere a Propunerii legislative pentru completarea 

anexelor nr.l si 2 din Legea nr.92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de 

Telecomunicatii Speciale, fara amendamente.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
organice §i urmeaza a fi adoptata m conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1) din 

Constitutia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art. 92 

alin. (8) pet. 2 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 

Camera decizionala.
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Pr« le^te, Secimar,

Senator Til-Liviu BRAILOIU Senator Stefan-Radu OPREA
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