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Catre: Minsiterul Comunicațiilor si al Societății Informaționale 
Ref: Dezbatere publica proiecte de OUG privind comunicațiile electronice

Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI) este o organizație non-guvernamentală al cărei scop 
este promovarea unei lumi digitale libere prin promovarea vieții private, libertății de exprimare și a 
tehnologiilor deschise pe Internet. 

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  ORDONANŢĂ  DE 
URGENŢĂ privind comunicaţiile electronice,  ca și proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru  modificarea şi  completarea  Legii  nr.506/2004 privind prelucrarea datelor  cu caracter  
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice   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 instituţiei  pe care o 
conduceţi  la data de 20 octombrie 2011 și respectiv 7 octombrie 2011, termenul stabilit  pentru 
primirea de comentarii şi propuneri fiind de 10 zile. 

Având în vedere deosebitul impact pe care prevederile proiectului îl pot avea asupra drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, în special asupra dreptului la viaţă privată, libertății de exprimare (prin 
propunerile de neutralitate a Internetului), ApTI vă mai solicită şi prelungirea termenului pentru 
primirea de comentarii şi propuneri precum şi să respectaţi prevederile Art. 6 alin. 2 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.

De asemenea, reiteram observațiile trimise în ianuarie 20111 la proiectul similar de lege și în special 
importanța reglementării principiului de neutralitate a Internetului, subiect deja susținut de aproape 
400 de cetățeni.2 Reamintim faptul ca în conformitate cu articolul 11 alin (3) din legea 52/2003 
modificată prin legea 242/2010 MCSI este obligat sa ”să justifice în scris nepreluarea 
recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale 
acestora.”

Bogdan Manolea 
Director Executiv ApTI 

28 Octombrie 2011

1 Disponibile public la http://www.apti.ro/sites/default/files/20110111-raspuns_ancom_lege-comunicatii-electronice-
apti.pdf 

2 Vezi propunere legislativă și susțineri la http://initiativa-legislativa.avocatnet.ro/proiect/proiecte|
detaliu/projectID_43/Neutralitatea-Internetului.html  
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