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 În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare 

în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, ale art.4 alin.(3) şi ale art.5 alin.(1), (2) şi 

alin.(3) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul 

general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din data de 25 martie 2008 privind completarea, 

în regim de urgenţă, a condiţiilor tehnice de interceptare legală a comunicaţiilor 

stabilite prin regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor 

de comunicaţii electronice,  

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE  

PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 

emite următoarea: 

 

DECIZIE 

pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Comunicaţii nr.1333/EN/2003 privind regimul de 

autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de 

comunicaţii electronice  

 

Art. I. – După punctul 3.8.3 din Autorizaţia generală pentru furnizarea reţelelor 

şi serviciilor de comunicaţii electronice, anexa nr.1 la Decizia preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1333/EN/2003 privind regimul de 

autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii 

electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.802 din 14 

noiembrie 2003, se introduc trei noi puncte, punctele 3.8.4–3.8.6, cu următorul 

cuprins:  
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„3.8.4. Furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice va pune la 

dispoziţia autorităţii naţionale în materia interceptării comunicaţiilor, desemnată 

potrivit reglementărilor legale în vigoare, serverele de management al interceptării şi 

consolele de administrare şi operare pe care le deţine în vederea asigurării funcţiei de 

interceptare legală a comunicaţiilor. 

3.8.5. Furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are 

obligaţia de a acorda sprijin tehnic autorităţii naţionale în materia interceptării 

comunicaţiilor, în vederea realizării atribuţiilor ce îi revin în domeniu, şi va coopera cu 

această autoritate pentru punerea în aplicare a criteriilor de securizare şi auditare a 

sistemului naţional de interceptare a comunicaţiilor, elaborate de aceasta.  

3.8.6. Furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice are 

obligaţia de a lua toate măsurile tehnice necesare în vederea punerii de îndată în 

executare a autorizaţiilor sau mandatelor de interceptare a comunicaţiilor emise 

potrivit legii.” 

 

Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

PREŞEDINTE, 

DAN CRISTIAN GEORGESCU 
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