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SINTEZA OBSERVAŢIILOR  

la proiectul deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în 
Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pentru 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 
 

 
Perioada de consultare pentru proiectul deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale 

pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 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, publicat pe pagina de internet a 
ANRCTI la data de 14 mai 2008, a expirat la data de 13 iunie 2008. 

Proiectul de decizie stabileşte cadrul legal în vederea asigurării posibilităţii 
modificării formatului unor resurse de numerotaţie prevăzute în licenţa de utilizare a 
resurselor de numerotaţie (LURN). Modificarea formatului resurselor de numerotaţie 
deja alocate va fi posibilă în cazuri temeinic justificate şi doar pentru resurse de 
numerotaţie având aceeaşi destinaţie, conform Planului naţional de numerotaţie, 
adoptat prin Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 2.895/2007. 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 50 alin. (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, ANRCTI are obligaţia de a publica, pe pagina de internet, un 
material de sinteză a observaţiilor primite cu privire la proiectele deciziilor supuse 
consultării publice, în care va preciza şi poziţia sa faţă de aceste observaţii. 

ANRCTI a primit o singură observaţie, care se referă la noţiunea de „cazuri 
temeinic justificate”. 

Astfel, un furnizor consideră că este necesară definirea exactă a expresiei „cazuri 
temeinic justificate”, prevăzută la art. I, pct. 1 din proiectul deciziei, ca o condiţie în 
vederea modificării formatului unor resurse de numerotaţie alocate anterior prin LURN, 
pentru a se evita interpretarea diferită a expresiei de către fiecare titular LURN şi a se 
asigura transparenţa decizională. 

 În conformitate cu dispoziţiile prezentului proiect de decizie, în vederea 
modificării formatului unor resurse de numerotaţie alocate anterior prin LURN, titularul 
respectivei licenţe va transmite la ANRCTI o cerere în acest sens, la care va anexa şi 
justificarea necesităţii modificării formatului resurselor de numerotaţie deja alocate.  

Justificările transmise de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate 
publicului vor fi analizate de la caz la caz de ANRCTI, pe baza criteriilor generale de 
alocare a resurselor de numerotaţie, prevăzute în Decizia preşedintelui ANRCTI nr. 
2.896/2007. În aceste condiţii, cazurile temeinic justificate care pot sta la baza 
modificării formatului unor resurse de numerotaţie prevăzute în LURN pot fi motive 
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tehnice sau comerciale temeinice, care au potenţialul de a asigura o utilizare mai 
eficientă a resurselor de numerotaţie alocate. 

Definirea exactă, în cuprinsul proiectului de decizie, a noţiunii de „cazuri temeinic 
justificate” nu îşi găseşte utilitatea practică în condiţiile în care o astfel de definiţie nu ar 
putea acoperi toate situaţiile concrete ce pot să apară în legătură cu activitatea 
desfăşurată de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, titulari de LURN. 

 
 


