
 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în 

Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, ale art. 13
2 

alin. (3) 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, precum şi ale art. 5 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (2) lit. b) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 

reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,  

PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE 

ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI  

emite prezenta  

DECIZIE pentru modificarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General 

pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 660/2005 privind aprobarea 

Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România  

Art. I. – Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de 

radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 1.137 şi 1.137 bis din 15 decembrie 2005, se modifică după cum 

urmează:  

1. Articolul nr. 5 se abrogă.  



2. În anexa nr. 1 la decizie, la articolul 31, alineatele (2) şi (3) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins:  
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„(2) Candidaţii care au obţinut calificativul „nesatisfăcător" la una sau mai multe 

probe sau materii pot solicita înscrierea pentru a repeta examenul la aceste probe sau 

materii în sesiunea imediat următoare.  

(3) Candidaţii care nu se prezintă la examen sau nu reuşesc să obţină şi în 

această sesiune calificativul  „satisfăcător" la materiile respective vor repeta examenul 

integral.”  

3. Dispoziţiile art. 30 alin. (1) lit. c), ale art. 34 alin. (3) lit. d), ale art. 

40 lit. e), ale art. 41 alin. (3) lit. e), ale art. 48 alin. (1) lit. c) şi ale art. 48 alin. 

(3) lit. e) din anexa nr. 1 la decizie se abrogă.  

4. Anexa nr. 4 la decizie se abrogă.  

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

intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.  

p. PREŞEDINTELE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN 

COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, ALEXANDRINA-LUMINIŢA 

HÎRŢAN  



Bucureşti, 10 octombrie 2007. Nr.3.173.  
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