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Stimate Domnule Lucian Nicolae BODE,
În calitate de președinte al Asociației Române de Aeromodelism cu sediul social în
Cluj-Napoca, str. Plopilor Nr.77 , Ap.1, jud. Cluj, CUI 33519129, vă rog prin prezenta să ne
furnizați următoarele informații publice, conform Art. 1, Art. 2 alin. 1 lit. a) și b), Art. 13, Art.
21, Art. 22 din Legea Nr. 544/12.10.2001 și să ne comunicați în conformitate cu Art. 6 alin. 3
lit. c) și Art. 7 din Legea Nr. 544/12.10.2001 în scris la adresa de e-mail
info@aeromodelism.ro:
1. Dacă în perioada 19 Martie 2020 – 07 Iulie 2015 s-au format grupuri de lucru de
punere în aplicare al noului Cod Aerian în vigoare și REGULAMENTUL DE PUNERE
ÎN APLICARE (UE) 2019/947 AL COMISIEI din 24 mai 2019.
2. În cazul în care s-au format grupuri de lucru de punere in aplicare, vă rugăm să ne
precizați care sunt entitățile care au participat și participă în aceste grupuri.
3. În caz afirmativ la punctul 1 de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți documentele în
lucru.
Având în vedere includerea noastră pe lista entităților ce vor fi consultate în procesul de
elaborare a acestor reglementări (răspunsul MT Nr. 4129 din 19.02.2015 atașat), dorim să vă
informăm că Asociația Române de Aeromodelism, stă la dispoziția dumneavoastră cu toate
resursele de care aceasta dispune în vederea obținerii unui cadru legislativ optim desfășurării
activităților aeromodeliștilor la nivel național, în acest sens vă rugăm să vă asigurați că Asociația
Română de Aeromodelism este inclusă în aceste grupuri.
Așteptăm răspunsul Dumneavoastră conform Constituției României (Art. 52) și legilor în
vigoare, în special Art. 2 si Art. 252 din Noul Cod de Procedura Civilă, Legea Nr. 544/2004.
Prin prezentul demers, conducerea Asociației Române de Aeromodelism solicită conducerii
Ministerului Transporturilor o audiență online (utilizând platforme de videoconferință online, având
în vedere măsurile de distanțare socială impuse, datorate COVID-19) în care să ne susținem
punctul de vedere. În cazul în care Ministru al Transporturilor va accepta să răspundă pozitiv
solicitării noastre, vă rugăm să ne comunicați la adresa de email menționată mai sus care sunt
pașii de urmat.

Cu stimă,
Ciprian Ovidiu Miron Dughir
Președinte al Asociației Române de Aeromodelism
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