
Copie a răspunsului primit de la Comisia pentru Petiții

Data: 16 Martie 2016
Subiect: petiția dumneavoastră 1468-13

Stimate domnule Secară,

În primul rând, dorim să ne cerem scuze pentru întârzierea cu care răspundem ultimelor 
dumneavoastră e-mailuri. Comisia pentru petiții s-a confruntat în ultimii doi ani cu un volum foarte 
mare de petiții, ceea ce a condus la întârzieri importante în ceea ce privește comunicarea cu 
petiționarii. Vă asigurăm, în schimb, că membrii Comisiei pentru petiții examinează cu diligență 
toate informațiile care le sunt aduse la cunoștință.

Comisia pentru petiții a luat notă de informațiile suplimentare, care au fost adăugate la dosarul 
dumneavoastră. În prezent, petiția 1468/2013 este deschisă.

În ceea ce privește întrebările dumneavoastră, permiteți-ne să aducem câteva lămuriri:

• Definiția termenului "Anchetă preliminară" – Comisia pentru petiții poate solicita Comisiei 
Europene un punct de vedere în ceea ce privește anumite aspecte ilustrate în cadrul petiției. 
În cazul petiției dumneavoastră, Comisia pentru petiții a solicitat Comisiei Europene să 
furnizeze această analiză preliminară.

• Decizia finală cu privire la petiție va fi luată de către membrii Comisiei pentru petiții, pe 
baza informațiilor acumulate. Deciziile privind admisibilitatea și închiderea petițiilor sunt 
semnate de către Președinta Comisiei pentru petiții și transmise prin curier oficial.

• Specificarea departamentului din cadrul Comisiei Europene care s-a ocupat de petiția 
dumneavoastră – Comisia pentru petiții colaborează cu Secretariatul General din cadrul 
Comisiei Europene, care transmite petițiile departamentelor pertinente. Se poate întâmpla ca
mai multe departamente să contribuie la răspunsul elaborat de către Comisia Europeană, sub
forma documentului "Comunicare către membri".

• Contribuția Comisiei pentru cultură și educație: Petiția a fost transmisă pentru informare 
Comisiei pentru cultură și educație (CULT) din cadrul Parlamentului European, la data de 
17 septembrie 2014. Comisia CULT a luat notă de conținutul petiției, însă nu a transmis 
Comisiei pentru petiții niciun punct de vedere cu privire la petiție. Trebuie specificat că nu 
există o obligație din partea celorlalte comisii parlamentare de a răspunde cu privire la 
petițiile sesizate. În cazul în care doriți informații suplimentare referitoare la Parlamentul 
European, precum și la activitățile, competențele și organizarea acestuia, vă puteți adresa 
Unității pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP): 
https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/askEP.html 

De asemenea, dorim să vă informăm că rezumatul petiției dumneavoastră poate fi vizualizat pe 
portalul Petiții al Parlamentului European: 
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/en/petition/content/1468%252F2013/html/Petitio
n-1468%252F2013-by-Cristian-Secara-%2528Romanian%2529-on-projected-legislation-for-the-
protection-of-the-cultural-and-linguistic-heritage-of-Member-States-from-developments-in-the-
field--of-modern-electronic-systems

Petiția este deschisă persoanelor care doresc să o sprijine. Posibilitatea de a sprijini petiția este 
dezactivată în momentul în care petiția este închisă.
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Comisia pentru petiții publică doar rezumatul petițiilor, nu și detalii privind admisibilitatea sau 
corespondența conexă. Acest criteriu este valabil în ceea ce privește toate petițiile depuse. 
Rezumatul este tradus în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Petiția originală și anexele nu 
sunt publicate, nici traduse. Într-o etapă ulterioară a dezvoltării portalului PETI, alte documente 
(cum ar fi răspunsul Comisiei Europene), vor putea fi anexate.

Au fost întreprinse măsuri în vederea rectificării modului în care este scris numele dumneavoastră 
de familie în documentele publicate de către Comisia pentru petiții.

Sperăm că informațiile de mai sus răspund întrebărilor dumneavoastră. Ne cerem scuze încă o dată 
pentru neplăcerile produse și vă stăm la dispoziție în cazul în care aveți nevoie de clarificări 
suplimentare. Vă vom ține la curent în ceea ce privește măsurile ulterioare întreprinse în ceea ce 
privește petiția dumneavoastră.

Cu stimă,
Secretariatul Comisiei pentru petiții
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