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În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) pct. 5 şi 7 şi ale 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, precum şi ale art. 21 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, 

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU 

 REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

 

emite prezenta: 

 

DECIZIE 

privind completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007 privind 

procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de 

numerotaţie 

 

Art. I. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii 

şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor 

de utilizare a resurselor de numerotaţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

609 din 4 septembrie 2007, se completează după cum urmează: 

 

1. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul 

cuprins: 

„Art. 51. – (1) În cazuri temeinic justificate, la cererea titularului LURN, ANRCTI poate 

modifica formatul unor resurse de numerotaţie alocate anterior prin LURN. 
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(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), titularul LURN va transmite la ANRCTI o 

cerere, prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, precizând formatul noilor 

resurse de numerotaţie solicitate, la care vor fi anexate următoarele documente: 

a) justificarea necesităţii modificării formatului resurselor de numerotaţie deja alocate; 

b) formatul resurselor de numerotaţie prevăzute în LURN care necesită modificarea; 

c) alte informaţii şi documente considerate de solicitant relevante pentru analizarea 

cererii. 

(3) În condiţiile prezentului articol, titularul LURN nu poate solicita resurse de 

numerotaţie având altă destinaţie, conform PNN, decât a resurselor de numerotaţie al căror 

format se modifică. 

(4) În urma modificării prevederilor LURN potrivit alin. (1), încetează dreptul de utilizare 

a resurselor de numerotaţie alocate iniţial titularului LURN pentru care s-a solicitat modificarea 

formatului. 

(5) Dacă ANRCTI nu poate aloca resursele de numerotaţie solicitate, îl va informa pe 

solicitant, propunându-i o soluţie alternativă, acolo unde este disponibilă, pe baza căreia 

acesta îşi poate modifica sau retrage cererea.” 

 

2. La articolul 7 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera 

g), cu următorul cuprins: 

„g) în cazul prevăzut la art. 51, dacă titularul LURN nu dovedeşte existenţa unui caz 

temeinic justificat sau dacă solicită alocarea unor resurse de numerotaţie având altă destinaţie, 

conform PNN, decât a celor pentru care se solicită modificarea.” 

 

3. La articolul 17 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera 

h), cu următorul cuprins: 

„h) se modifică formatul unor resurse de numerotaţie prevăzute în LURN, în 

conformitate cu prevederile art. 51.” 

 

4. La articolul 18 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera 

j), cu următorul cuprins: 
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„j) ca urmare a modificării formatului unor resurse de numerotaţie prevăzute în LURN, 

în conformitate cu prevederile art. 51.” 

 

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

în vigoare la 3 zile de la data publicării. 

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, 

DAN CRISTIAN GEORGESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 30 iunie 2008 

Nr. 520  


