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Către: Ministerul Comunica țiilor și Societ ății Informa ționale 
În aten ția domnului ministru R ăzvan Mustea- Șerban 
 
Ref: propunerea de directiv ă de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reut ilizarea 
informa țiilor din sectorul public 
 
 

Stimate domnule ministru, 
 
 
În decembrie 2011, Comisia Europeană a prezentat o propunere de directivă de modificare a 
Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public1. Obiectivul propunerii 
legislative este „de a facilita crearea de produse și servicii informaționale la nivelul întregii 
Uniuni Europene pe baza documentelor din sectorul public”, prin încurajarea organismelor din 
sectorul public de a pune la dispoziție documente în formate care să permită prelucrarea lor 
automată.   
 
Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al UE, va trebui sa prezinte un 
punct de vedere referitor la această propunere de directivă, considerăm că este importantă 
generarea unor dezbateri publice la nivel național cu privire la prevederile acestei propuneri, în 
special cele referitoare la formatele reutilizabile și la licențele sub care pot fi puse la dispoziție 
documentele publice. O astfel de dezbatere asupra acestor chestiuni este cu atât mai 
importantă cu cât România a aderat la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, asumându-și 
ca prioritate „sporirea gradului de disponibilitate al datelor publice deschise puse la dispoziție de 
către autoritățile publice”. Acest obiectiv este inclus și în Strategia Națională Anticorupție pe 
perioada 2012-2015, care propune și o definiție pentru termenul de „date deschise”2. 
 
În acest context, vă adresăm rug ămintea de a ne comunica dac ă Ministerul Comunica țiilor 
și Societ ății Informa ționale are în vedere organizarea unei astfel de dez bateri publice care 
să se axeze pe chestiuni referitoare la propunerea de  directiv ă și la no țiunea de „date 
deschise ”.  
 
De asemenea, dorim să ne exprimăm pe această cale disponibilitatea de a participa la o astfel 
de dezbatere publică și să vă aducem la cunoștință faptul că ApTI susține, prin acțiunile sale3, 
accesul liber și facil la informațiile publice.  
 
Cu stimă, 
 
Bogdan Manolea 
Director executiv 
Asociația pentru Tehnologie și Internet – ApTI 
Mobil: +40 721 205 603 
www.apti.ro 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive_proposal/2012/ro.pdf 
2 http://www.just.ro/LinkClick.aspx?fileticket=T3mlRnW1IsY%3d&tabid=2102  
3 Spre exemplu, ApTI a publicat, în aprilie 2011, un document în care explică o serie de chestiuni esențiale despre 
datele publice deschise:  
http://www.apti.ro/sites/default/files/Cateva%20notiuni%20despre%20datele%20publice%20deschise_0.pdf  


