
Catre Ministrul Comunica iilor i pentru Societatea Informa ionalăț ș ț
Ministerul Comunica iilor i pentru Societatea Informa ionalăț ș ț
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 27 octombrie 2017

Stimate domnule ministru, 

Asociaţia pentru Tehnologie i  Internet (ApTI) este o organizaţie neguvernamentală care ac ionează pentruș ț
protec ia drepturilor civile digitale prin garantarea unui mediu digital liber i deschis. ț ș

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  privind  asigurarea  unui  nivel  comun ridicat  de
securitate a re elelor i sistemelor informatice.ț ș 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 Comunica iilor i pentruț ș
Societatea Informa ională la data de 3 octombrie 2017, iar termenul legal pentru primirea de comentarii  iț ș
propuneri este de cel pu in 30 de zile. ț

Vă rugăm sa anun a i data pentru dezbaterea publica i pe site-ul MCSI, dar i pe alte site-uri de interes (cumț ț ș ș
este cel al Cert.ro) cu cel pu in 3 zile lucrătoare înainte pentru a permite i persoanelor interesate din afaraț ș
Bucure tiului să participe la dezbatere dacă doresc. ș

Vă rog să ne trimite i răspunsul dvs. exclusiv prin e-mail la adresa info at apti.ro ț

Cu considera ie,ț

Bogdan Manolea, Director executiv
+40 721 205 603

bogdan.manolea at apti.ro
ww.apti.ro

1 Anunt oficial la adresa https://www.comunicatii.gov.ro/proiectul-de-lege-privind-asigurarea-unui-nivel-ridicat-de-
securitate-a-retelelor-si-sistemelor-informatice-in-consultare-publica/ 
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