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În temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 4, ale art. 10 alin. (2) pct. 5 şi 10, ale art. 11 

alin. (1) şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 

privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 

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 ADMINISTRARE ŞI 

REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII  

 

emite prezenta: 

DECIZIE 

pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 321/2008 privind 

alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la 

nivel european 

 

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

Tehnologia Informaţiei nr. 321/2008 privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte 

pentru servicii armonizate la nivel european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 328  din 25 aprilie 2008, se modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 28 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins: 

„c) titularul LURN are obligaţia de a activa fiecare număr naţional de forma 118(xyz), în 

sensul prevăzut la art. 17 alin. (2), în termen de cel mult 12 luni de la data alocării acestuia şi 

de a notifica ANCOM în termen de 30 de zile de la data activării;”. 
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2. Articolul 31 va avea următorul cuprins: 

„Art.31. – De la data de 28 noiembrie 2009, furnizorii de servicii de comuinicaţii 

electronice destinate publicului nu mai pot utiliza alte numere din PNN, cu excepţia numerelor 

de forma 118(xyz), pentru furnizarea de servicii de informaţii privind abonaţii sau servicii 

conexe, conform prevederilor prezentei decizii.” 

 

Art.II. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

p. PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI 

REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII, 

 

CRISTIN-NICOLAE POPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti, 29 mai 2009 

Nr. 379 


