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Stimate domnule ministru Bostan, 
Stimată doamnă ministru Alexandru,

Asociaţia pentru Tehnologie și Internet (ApTI) este o organizaţie neguvernamentală care acționează
pentru protecția drepturilor civile digitale prin garantarea unui mediu digital liber și deschis. 

În  calitate  de  asociaţie  legal  constituită  şi  în  temeiul  art.  6  alin.  7  din  Legea  52/2003  privind
transparenţa  decizională  în  administraţia  publică,  vă  adresăm  prezenta  cerere  pentru  a  solicita
organizarea unei  întâlniri  în  care  să se dezbată public  proiectul  de lege privind Securitatea
cibernetică a României.1 Reamintim că, potrivit art. 6 alin. 7 din Legea nr. 52/2003, organizarea unei
întâlniri în care să se dezbată public proiectul de lege este obligatorie dacă acest lucru a fost cerut în
scris de către o asociaţie legal constituită. 

Proiectul a fost afişat în vederea dezbaterii publice pe pagina de Internet a Ministerului Comunicațiilor
și pentru Societatea Informațională la data de 27 ianuarie 2016, iar dacă citim corect pagina generică 2

termenul stabilit pentru primirea de comentarii şi propuneri ar fi de 10 zile. 

Documentul conține în mod clar prevederi care vorbesc despre limitarea drepturilor fundamentale, dar
nu este însoțit  de nicio analiza în acest  sens, expunerea de motive fiind un document lacunar.  De
asemenea  lipsește  și  analiza  principalelor  decizii  CJUE cu  privire  la  domeniul  protecției  datelor
personale,  dar și impactul  bugetar sau asupra sectorului  privat (care nu are cum să fie inexistent,
pentru că securitatea datelor costă și nu puțin). Este de asemenea cel puțin bizar faptul că în momentul
în care există o directivă europeană similară aproape finalizată3, apare un proiect de lege care nici
măcar nu o menționează.  

Așadar, ApTI vă mai solicită şi  respectarea termenului legal pentru primirea de comentarii şi
propuneri -  art. 6 alin. 2 din Legea 52/2003 care stipulează că anunţul referitor la elaborarea unui
proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţă publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea
spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice.

1 Punctul 4 de pe pagina http://www.mcsi.ro/Transparenta-decizionala/Proiecte-2016 
2 http://www.mcsi.ro/Transparenta-decizionala 
3 Directiva NIS este deja agreată la nivelul COREPER – vezi detalii la www.consilium.europa.eu/ro/policies/cyber-

security/ și 
http://www.theregister.co.uk/2016/01/07/the_network_and_information_security_directive_who_is_in_and_who_is_o
ut/ 
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Având în vedere sensibilitatea subiectului, propunem ca  Ministerul pentru Consultare Publică și
Dialog Social să ia un rol activ în asigurarea  procesului decizional pentru a avea o consultare reală și
nu simulată așa cum a fost în cazul vechii propuneri de lege cu privire la securitatea cibernetică –
declarată neconstiuțională de Curtea Constituțională a României în ianuarie 20154.

Cu considerație,

Bogdan Manolea, Director executiv
+40 721 205 603

www.apti.ro

4 https://privacy.apti.ro/decizia-curtii-constitutionale-nr-17-din-21-ianuarie-2015-asupra-obiectiei-de-
neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-legii-privind-securitatea-cibernetica-a-romaniei/ 
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