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Având în vedere Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 

184/2004 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea 

serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (5) şi art. 8 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii, 

cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (4) şi ale art. 23 alin. (2) din Legea 

nr.304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile 

de comunicaţii electronice, republicată,  

 

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE 

PENTRU COMUNICAŢII  

 

emite prezenta: 

DECIZIE 

pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Comunicaţii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în 

sectorul comunicaţiilor electronice  

 

Art.I. – Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 

1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor 

electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18 august 2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 165, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.165. – (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie 

numere de telefon abonaţilor, au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorilor de serviciu 
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universal, în termen de 6 luni de la primirea unei solicitări, conform art. 164 alin. (1), dar nu 

mai târziu de data de 31 august 2009, în condiţii echitabile, obiective, nediscriminatorii şi la 

tarife orientate către costuri, toate informaţiile relevante în vederea realizării bazei de date 

complete prevăzute la art. 162 alin. (1) lit. a) şi de a actualiza, până la data de 10 a fiecărei 

luni, informaţiile transmise.” 

 

2. La articolul 28, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(7) Persoanele interesate pot depune contestaţie privind rezultatul licitaţiei, în termen 

de două zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la alin. (6). Contestaţia trebuie 

întocmită în scris şi depusă la sediul central al ANC de către un reprezentant al solicitantului, 

sub luare de semnătură, sau transmisă prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare 

de primire.” 

 

3. La anexa nr. 3 litera B), punctul B.3. se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„  B.3. Serviciul de informaţii privind abonaţii;” 

 

4. La anexa nr. 3 litera B), după punctul B.3. se introduce un nou punct, 

punctul B.4., cu următorul cuprins: 

„  B.4. Punerea la dispoziţie a registrelor abonaţilor.” 

 

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

 

PREŞEDINTE, 

DORIN LIVIU NISTORAN 

 

Bucureşti, 19 ianuarie 2009 
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