
 
                                                                                                                                                   Nr. 53 din 9.08.2017 

Către,  

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, 

 

În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă solicităm să ne 

comunicați următoarele: 

1) Câte politici publice și programe de implementare a Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități ați înaintat spre adoptare împreună cu Mecanismul de coordonare a măsurilor 

pentru implementarea Convenției, din ianuarie 2016 și până în prezent? Vă solicităm să ne 

comunicați care au fost acelea.  

2) Câte solicitări referitoare la activitatea de implementare a Convenției de către Ministerul 

Comunicațiilor și Societății Informaționale  ați primit din partea Mecanismului de coordonare a 

măsurilor pentru implementarea Convenției. 

3) Câte analize și rapoarte cu privire la implementarea Convenției privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități a realizat Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, ca punct contact, din 

ianuarie 2016 și până în prezent.  

4) Vă solicităm să ne comunicați raportul de activitate pentru anul 2016 al punctului de contact din 

cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.  

5) Vă solicităm să ne comunicați care sunt principalele direcții de acțiune în domeniul 

comunicațiilor și al societății informatice, în vederea implementării pe deplin a Convenției, pe 

care le-ați identificat împreună cu Mecanismul de Coordonare și Consiliul de monitorizare în 

perioada ianuarie 2016 până în prezent. 

6) Câte solicitări de informații ați adresat instituțiilor și autorităților publice prevăzute de art. 2 

alin.2 din legea 8/2016 precum și Avocatului Poporului, în perioada ianuarie 2016 și până în 

prezent. 

7) Vă solicităm să ne comunicați o copie a ordinului Ministerului Comunicațiilor și Societății 

Informaționale care reglementează organizarea și funcționarea Punctului de contact din cadrul 

Ministerului (art. 16 (5) din legea nr. 8/2016).  

8) Organigrama punctului de contact, cu indicarea persoanelor din conducere, precizând 
calificarea, vechimea în muncă și experiența profesională; 

9) Numărul de angajați ai punctului de contact, precum și numărul de persoane cu care au fost 

încheiate sau se afla în curs de derulare (executare) contracte de colaborare profesională 

(drepturi de autor, convenție civilă) în perioada 2016-până în prezent.  

Informațiile solicitate ne pot fi trimise şi prin e-mail, la adresa office@apador.org .  

Vă mulțumim, 

Maria-Nicoleta Andreescu 
Director executiv APADOR-CH 
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