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Ref.: Petiția nr. 1676/2012, adresată de C.M., de cetățenie română, privind 
portabilitatea numerelor de telefon în România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în 
Comunicații a adoptat recent o serie de norme privind portabilitatea numerelor de telefon, prin 
care utilizatorii aud un semnal distinctiv la apelarea oricărui număr care inițial se afla în 
aceeași rețea și, ulterior, a fost transferat. Petiționarul argumentează că, deoarece este greu să 
se distingă acest semnal și nu toată lumea este familiarizată cu semnificația sa, acesta ar trebui 
înlocuit cu un mesaj vocal. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9  iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Cadrul UE de reglementare privind comunicațiile electronice, în special Articolul 21 alineatul 
(1) din Directiva 2002/22/CE privind serviciul universal 1 abilitează autoritatea națională de 
reglementare să adopte decizii de reglementare referitoare la transparența tarifelor serviciilor 
oferite de operatorii de telecomunicații. Mai mult, rămâne la discreția fiecărei autorități 
naționale de reglementare de a se pronunța în legătură cu măsurile luate de operatori pentru a 
face o distincție clară a serviciilor la care se aplică un tarif diferențiat. În cazul de față, 
normele de drept intern privind transparența impun  furnizorului de servicii de comunicații 
electronice  să informeze clienții care efectuează un apel în afara rețelei printr-un semnal de 

                                               
1 Astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/136/CE privind drepturile utilizatorilor.
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ton înainte de efectuarea conexiunii. Autoritățile naționale competente hotărăsc dacă un 
semnal de ton este suficient de distinctiv pentru a permite clientului să își dea seama de 
serviciul pe care îl folosește. Așadar, Comisa propune respingerea petiției și recomandă 
petiționarului să contacteze autoritatea națională de reglementare, care este în acest caz 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații –
www.ancom.org.ro.


