În temeiul Deciziei primului-ministru nr.234/2006 privind numirea domnului Dan
Cristian Georgescu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,
În temeiul dispoziţiilor 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.36 alin.(1) şi (2) 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 art.23 alin.(2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Comunicaţii nr.1331/2003 privind stabilirea procedurii de soluţionare a
litigiilor ce intră în competenţa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii,

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE
ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
emite prezenta:
DECIZIE

I. Introducere
A. Sesizarea reclamantei
La data de 23 februarie 2007, reclamanta S.C. Cosmote Romanian Mobile
Telecommunications S.A. (denumită în continuare Cosmote), cu sediul în Bucureşti, Str.
Nicolae Titulescu nr.4-8, clădirea America House, et.5-6, sector 1, a înaintat Autorităţii
Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (denumită în
continuare ANRCTI), în temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(1) 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, şi ale art.1 alin.(2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Comunicaţii nr.1331/2003 privind stabilirea procedurii de soluţionare a
litigiilor ce intră în competenţa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii, o
sesizare împotriva pârâtei S.C. Telemobil S.A. (denumită în continuare Telemobil), cu sediul
în Baloteşti, Calea Bucureşti nr.2B bis, jud. Ilfov, solicitând prin aceasta obligarea pârâtei la
încheierea acordului de interconectare negociat de părţi. Sesizarea a fost înregistrată la
ANRCTI cu nr.7/200784/23.02.2007.
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Pentru soluţionarea sesizării sale, reclamanta a ales procedura de mediere.
B. Desfăşurarea procedurii în faţa ANRCTI
În temeiul dispoziţiilor art.7 alin.(1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Comunicaţii nr.1331/2003, preşedintele ANRCTI, prin Decizia
nr.1792/2007, a numit comisia responsabilă cu soluţionarea litigiului dintre Cosmote şi
Telemobil (denumită în continuare Comisia), formată din următoarele persoane:
- domnul Sebastian Popovici, şef serviciu Litigii, Direcţia Juridică, în calitate de
preşedinte;
- doamna Ana-Maria Ciurlică, şef serviciu Acces şi Interconectare, Direcţia
Reglementare Economică, în calitate de membru;
- domnul Gheorghe Năstase, consilier juridic, Serviciul Litigii, Direcţia Juridică, în
calitate de membru.
În temeiul dispoziţiilor art.8 alin.(3) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Comunicaţii nr.1331/2003, părţile au fost invitate la data de 12 martie
2007 la sediul central al ANRCTI din B-dul Libertăţii nr.14, sector 5, Bucureşti. Dezbaterile
din cadrul şedinţei din data de 12 martie 2007 au fost consemnate în procesul-verbal
înregistrat la ANRCTI cu nr.7/307418/20.04.2007. Pentru a da părţilor posibilitatea de a
analiza punctele de vedere formulate în cadrul întâlnirii şi de a purta negocieri în scopul
soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în temeiul prevederilor art.12 din Decizia preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1331/2003, Comisia a stabilit
următoarea întâlnire în faţa ANRCTI pentru data de 19 martie 2007. Dezbaterile din cadrul
şedinţei din data de 19 martie 2007 au fost consemnate în procesul-verbal înregistrat la
ANRCTI cu nr.7/307417/20.04.2007.
Având în vedere că părţile nu au ajuns la o înţelegere în termenul de 30 de zile
prevăzut de dispoziţiile art.15 alin.(1) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Comunicaţii nr.1331/2003, Comisia a stabilit o nouă întâlnire pentru data
de 16 aprilie 2007, litigiul urmând a fi soluţionat prin intermediul procedurii contencioase.
Având în vedere că, în cadrul întâlnirii, părţile au solicitat, de comun acord, acordarea unui
termen în vederea finalizării negocierilor, Comisia, în temeiul dispoziţiilor art.155 alin.(1)
din Codul de procedură civilă, a stabilit o nouă întâlnire pentru data de 23 aprilie 2007.
Dezbaterile din cadrul şedinţei din data de 16 aprilie 2007 au fost consemnate în procesulverbal înregistrat la ANRCTI cu nr.7/307390/19.04.2007.
În cadrul întâlnirii ce a avut loc la sediul ANRCTI la data de 23 aprilie 2007, Comisia
a constatat că negocierile dintre Cosmote şi Telemobil au fost finalizate şi a luat act de
renunţarea la judecată formulată de Cosmote prin adresa nr.COS100/346/19.04.2007,
înregistrată la ANRCTI cu nr.7/201671/19.04.2007, dispunând, în temeiul dispoziţiilor
art.246 alin.(1) din Codul de procedură civilă, închiderea dosarului având ca obiect
soluţionarea cererii formulate de Cosmote în contradictoriu cu Telemobil. Dezbaterile din
cadrul şedinţei din data de 23 aprilie 2007 au fost consemnate în procesul-verbal
înregistrat la ANRCTI cu nr.7/307950/02.05.2007.
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La data de 9 iulie 2007, în temeiul dispoziţiilor art.23 alin.(1) din Decizia
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr.1331/2003, Comisia a
prezentat preşedintelui ANRCTI raportul privind soluţionarea litigiului dintre Cosmote şi
Telemobil.

II. Opinia Comisiei
A. Competenţa ANRCTI
Potrivit dispoziţiilor art.4 alin.(1) lit.i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei, una dintre funcţiile ANRCTI este cea de organ de decizie în
soluţionarea litigiilor dintre furnizorii de reţele şi de servicii în domeniul comunicaţiilor
electronice, iar, potrivit dispoziţiilor art.36 alin.(1) şi (4) 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, „Art.36. – (1) În situaţia apariţiei unui litigiu între furnizori de reţele sau de

servicii de comunicaţii electronice în legătură cu obligaţiile impuse acestora prin dispoziţiile
prezentei ordonanţe de urgenţă sau al legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor
electronice sau de către ANRCTI în conformitate cu aceste dispoziţii, partea interesată
poate sesiza ANRCTI în vederea soluţionării litigiului sau poate introduce o cerere de
chemare în judecată la instanţa competentă. ANRCTI soluţionează litigiul în termen de 4
luni de la data sesizării, în afara situaţiilor excepţionale, în care un termen mai lung este
necesar pentru buna soluţionare a cazului.
[…]
(4) Decizia emisă de preşedintele ANRCTI, în condiţiile prezentului articol, constituie
act administrativ-jurisdicţional, putând fi atacată în contencios administrativ […]." Din
analiza acestor dispoziţii legale rezultă că ANRCTI are calitatea de organ administrativjurisdicţional specializat în soluţionarea litigiilor din domeniul comunicaţiilor electronice,
persoanele interesate având posibilitatea de a se adresa ANRCTI pentru soluţionarea unor
astfel de litigii.
În cauza de faţă, Cosmote a solicitat ANRCTI obligarea pârâtei la încheierea
acordului de interconectare negociat de părţi. În motivarea cererii, reclamanta a invocat, în
esenţă, încălcarea de către pârâtă a obligaţiei de negociere prevăzute de dispoziţiile art.4
alin.(1) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.34/2002 privind accesul la reţelele publice de
comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora,
aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr.527/2002, cu modificările şi
completările ulterioare. Având în vedere că argumentele aduse de reclamantă în sprijinul
sesizării sale privesc încălcarea de către pârâtă a unei obligaţii prevăzute de legislaţia din
domeniul comunicaţiilor electronice, rezultă că ANRCTI este competentă să soluţioneze
sesizarea Cosmote.
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B. Retragerea sesizării
În cadrul întâlnirii ce a avut loc la sediul ANRCTI la data de 23 aprilie 2007, Comisia
a constatat că negocierile purtate în scopul soluţionării pe cale amiabilă a litigiului dintre
Cosmote şi Telemobil au fost finalizate şi a luat act de renunţarea la judecată formulată de
Cosmote prin adresa nr.COS100/346/19.04.2007, înregistrată la ANRCTI cu
nr.7/201671/19.04.2007.
Având în vedere solicitarea reclamantei, Comisia, în temeiul dispoziţiilor art.246
alin.(1) din Codul de procedură civilă, a dispus închiderea dosarului având ca obiect
soluţionarea cererii formulate de Cosmote în contradictoriu cu Telemobil prin sesizarea
înregistrată la ANRCTI cu nr.7/200784/23.02.2007.

FAŢĂ DE CONSIDERENTELE PREZENTATE MAI SUS,
PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN
COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI DECIDE:

Închiderea dosarului având ca obiect cererea formulată de S.C. Cosmote
Romanian Mobile Telecommunications S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Nicolae
Titulescu nr.4-8, clădirea America House, et.5-6, sector 1, în contradictoriu cu
S.C. Telemobil S.A., cu sediul în Baloteşti, Calea Bucureşti nr.2B bis, jud. Ilfov,
privind obligarea pârâtei la încheierea acordului de interconectare negociat de
părţi, precum şi scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a renunţării reclamantei
la sesizare.

Prezenta decizie este obligatorie, se comunică părţilor şi se publică pe pagina de
Internet a Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei.
Prezenta decizie constituie act administrativ-jurisdicţional, putând fi atacată în
contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 zile de la
comunicare, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art.7 din Legea
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare.
PREŞEDINTE,
DAN CRISTIAN GEORGESCU

Bucureşti, 11 iulie 2007
Nr. 2.770
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