
     
 
 

          
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Comunicaţii privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea 
reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice 

 
 
 
La data de 13 decembrie 2002 a intrat în vigoare Decizia preşedintelui ANRC 

nr.131/2002 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor 
de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.907 din 13 
decembrie 2002. 

Acest act normativ a avut drept scop crearea cadrului necesar manifestării concurenţei 
pe piaţa comunicaţiilor electronice, prin stabilirea procedurii de autorizare a persoanelor care 
intenţionează să furnizeze reţele sau servicii de comunicaţii electronice precum şi a drepturilor 
şi obligaţiilor furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, în temeiul prevederilor 
art.4 alin.(3) şi ale art.5 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. 

 
În urma semnalelor primite de la furnizorii de pe piaţa comunicaţiilor electronice, se 

impune modificarea, în vederea eficientizării, a procedurii de autorizare, precum şi a regimului 
autorizaţiei generale. 
 De asemenea, se impune modificarea vechii reglementări şi ca urmare a intrării în 
vigoare a Legii nr.304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la 
reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.551 din 31 iulie 2003. 

 
Proiectul menţine, în general, prevederile Deciziei preşedintelui ANRC nr.131/2002, pe 

care o abrogă.  
Pe lângă modificările survenite ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.304/2003, se 

simplifică şi procedura de autorizare a furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice. Astfel, întreaga documentaţie cu privire la actul constitutiv al societăţii comerciale 
care solicită autorizarea şi modificările şi completările acestuia, necesară pentru autorizare, 
poate fi înlocuită printr-un singur document: un certificat constatator emis de oficiul registrului 
comerţului.  

O nouă prevedere, inclusă în autorizaţia generală, care va permite depistarea mai 
rapidă a eventualelor încălcări ale legislaţiei specifice, este impunerea în sarcina furnizorilor de 
reţele publice de comunicaţii electronice a obligaţiei de a transmite prin intermediul sistemelor 



de semnalizare numărul de la care s-a iniţiat apelul, în toate cazurile în care acest lucru este 
posibil din punct de vedere tehnic. 

 
 Proiectul deciziei este compatibil în totalitate cu prevederile Directivelor 2002/21/EC 
(Framework Directive) şi 2002/20/EC (Authorisation Directive), care sunt transpuse în legislaţia 
română prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2002 

 
Proiectul a fost supus procedurii de consultare publică, încheiată la data de 6 octombrie 

2003, în urma căreia au fost analizate şi, după caz, înglobate observaţiile depuse de 
persoanele interesate. 

 
 
 
 


