NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Consiliului de Administrație al ANRCETI cu privire la
modificarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică
Proiectul nominalizat a fost elaborat în scopul aducerii Procedurii privind
administrarea resurselor de numerotare telefonică, aprobate prin Hotărârea Consiliului de
Administrație al ANRCETI nr.58 din 21 decembrie 2010 (în continuare – Procedură), în
concordanță cu legislația relevantă în vigoare, dar și eliminarea, la solicitarea furnizorilor,
a unor inexactități din Procedură.
Astfel, potrivit modificărilor introduse de către Ministerul Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor, la propunerea ANRCETI, întemeiată pe art.7 alin.(3) lit.g) și art.9 alin.(1)
lit.h) din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007, la Planul
Național de Numerotare (PNN), numerele naţionale scurte de forma 11x pentru servicii de
urgență și pentru alte servicii armonizate la nivel european au fost exceptate de necesitatea
atribuirii și utilizării în baza licențelor de utilizare a resurselor de numerotare. În acest
sens, pct.22 din PNN expus în redacție nouă prevede că numerele naţionale scurte de
forma 11x se atribuie și se utilizează în conformitate cu reglementările speciale emise de
către autoritatea de reglementare.
Totodată, potrivit formulării ambigue a unei prevederi din Procedură, furnizorii, în
anumite situații, ar fi impuși să achite o plată nejustificată pentru resursele numerotare, or,
potrivit pct. 21, în coroborare cu pct.24 (varianta existentă) din Procedură, în plata pentru
resursele de numerotare se includ a) plata pentru luna obţinerii dreptului de utilizare a
resurselor date și b) plata pentru luna încetării dreptului de utilizare a acestora, ceea ce
înseamnă că, în cazul obținerii în continuare a dreptului de utilizare a acelorași resurse de
numerotare pentru care dreptul de utilizare a încetat, în ultimul an de încetare a dreptului,
pentru utilizarea resurselor se achită o lună în plus.
În baza celor expuse, proiectul elaborat vine să elimine discordanța dintre actele
menționate, prin modificarea pct. 1 din Anexa 1 la Procedură, dar și ambiguitatea
existentă, prin modificarea pct. 24 din Procedura propriu-zisă.
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