HOTĂRÂRE
pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate
de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul Afacerilor Interne şi de Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1 - Se aprobă închirierea de elemente de infrastructură, constând în construcţii supraterane ori
părţi din acestea şi/sau ale elementelor structurale ale acestora, precum şi a terenurilor aferente
acestora şi a instalaţiilor şi reţelelor de instalaţii necesare funcţionării echipamentelor radioelectronice
din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru instalarea de echipamente de radiocomunicaţii
aparţinând operatorilor economici şi instituţiilor publice, autorizate să opereze asemenea mijloace, în
conformitate cu licenţele de operare eliberate de instituţiile abilitate.
Art. 2 - (1) Aprobarea pentru închirierea elementelor de infrastructură prevăzute la art. 1 se eliberează
de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale sau, după caz, de structurile acestora care sunt titulare ale dreptului real de
administrare asupra bunurilor supuse închirierii.
(2) Eliberarea aprobării menţionate la alin. (1) este condiţionată de obţinerea în prealabil a avizului
tehnic favorabil al Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii din Ministerul Apărării Naţionale,
Direcţiei pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Ministerul Afacerilor Interne, respectiv
Direcţiei Radiocomunicaţii din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.
(3) Acordarea avizului tehnic are la bază proiectul întocmit de solicitant potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a
criteriilor de realizare a acestora.
(4) Pentru proiectul prevăzut la alin. (3) este obligatoriu avizul Statului Major General, în condiţiile
asigurării compatibilităţii electromagnetice cu echipamentele radioelectronice militare în zona de
dispunere a acestora.
Art. 3 - (1) După aprobarea documentaţiei, instalarea echipamentelor de radiocomunicaţii se face
conform proiectului tehnic avizat de structurile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi contractului de închiriere
încheiat, în condiţiile legii, între solicitant şi persoanele desemnate de conducătorii instituţiilor
prevăzute la art.1.
(2) Contractul de închiriere va cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat
potrivit specificului acestuia precum şi respectarea normelor legale de protecţie a informaţiilor
clasificate.
(3) Alimentarea cu energie electrică a echipamentelor radioelectronice instalate în incinta perimetrelor
administrate de instituţiile menţionate la art. 1 se face prin contor cu/fără branşament separat, în
funcţie de soluţiile tehnice din fiecare locaţie, agreate de către părţile implicate.
Art. 4 - (1) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, respectiv Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale, precum şi, după caz, instituţiile/structurile din subordinea acestora finanțate
conform prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare, care administrează şi închiriază elemente de infrastructură în
condiţiile prezentului act normativ varsă integral la bugetul de stat sumele încasate din închirierea
elementelor de infrastructură.

(2) Instituțiile/structurile din subordinea Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne,
respectiv Serviciul de Telecomunicaţii Speciale finanțate conform prevederilor art. 62 alin. (1) lit. b) și
c) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
utilizează sumele încasate din închirierea elementelor de infrastructură în conformitate cu prevederile
legale.
Art. 5 – Prevederile contractelor de închiriere aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri a Guvernului, rămân în vigoare până la expirarea duratei de valabilitate a acestora.
Art. 6 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 861/1999 pentru
aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul
Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul de Interne şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale,
pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 521 din 27 octombrie 1999, se abrogă.
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