
www.apti.ro                                                                                              Aprilie 2013
info@apti.ro

Raport de activitate 2012

1. Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal..............................................................2
1.1. Reținerea datelor de trafic.....................................................................................................2
1.2. Spam.....................................................................................................................................3
1.3. Proiectul CONSENT.............................................................................................................3
1.4. Altele.....................................................................................................................................4

2. Libertatea de exprimare...............................................................................................................4
Neutralitatea Internetului.............................................................................................................4

3. O viziune deschisă asupra dreptului de autor .............................................................................5
3.1. Reutilizarea informațiilor din sectorul public. Date publice deschise (open data)...............5

3.1.1. Modificarea cadrului legislativ......................................................................................5
3.1.2. Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă...................................................................5
3.1.3. Bucharest Open Media Challenge.................................................................................6
3.1.4. Drepturile civile digitale în Parlament ..........................................................................6
3.1.5. Date de contact ale parlamentarilor români...................................................................7
3.1.6. Legi Libere.....................................................................................................................7
3.1.7. Altele..............................................................................................................................8

3.2. Aplicarea dreptului de autor.................................................................................................9
3.2.1. ACTA.............................................................................................................................9
3.2.2. SOPA/PIPA.................................................................................................................10
3.2.3. Dezbateri publice.........................................................................................................10

4. Guvernanța Internetului.............................................................................................................10
5. Dosar legislativ..........................................................................................................................11
6. Participarea la alte evenimente..................................................................................................12
7. Comunicare................................................................................................................................12
8. Cum puteți susține ApTI?..........................................................................................................13

1

http://www.apti.ro/
mailto:info@apti.ro


Asociația  pentru  Tehnologie  și  Internet  (ApTI)  este  o  asociație  neguvernamentală  care  își  
propunere  susținerea  și  promovarea  unei  lumi  digitale  libere  și  deschise,  prin  respectarea  
drepturilor fundamentale ale omului. ApTI consideră că un Internet liber este un mediu în care  
libertatea de exprimare și viața privată sunt respectate și garantate. O lume digitală deschisă  
reprezinta o garanție a accesului legal și sigur la beneficiile aduse de tehnologia informației și  
comunicațiilor.

În realizarea obiectivelor sale, ApTI întreprinde o serie de activități care sunt legate de politici  
publice și aspecte legale de reglementare a serviciilor societății informaționale și Internetului,  
dar și de acțiuni concrete de menite să contribuie la conștientizarea și soluționarea problemelor  
din Internet, cum ar fi spam-ul și neutralitatea Internetului. 

În paginile următoare sunt prezentate activitățile întreprinse de către ApTI pe parcursul anului  
2012. Activitățile sunt grupate în trei categorii principale: protecția vieții private și a datelor cu  
caracter personal, libertatea de exprimare și protecția dreptului de autor.

1. Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal

1.1. Reținerea datelor de trafic

La fel ca și în cazul Legii 298/2008, ApTI s-a pronunțat împotriva propunerii1 legislative privind 
reținerea  datelor  generate  sau  prelucrate  de  furnizorii  de  servicii  de  comunicații  electronice 
destinate  publicului  sau  de  rețele  publice  de  comunicații,  considerând  că  implementarea 
obligației  de  reținere  a  datelor  tuturor  utilizatorilor  de  servicii  de  comunicații  electronice  și 
punerea  acestora  la  dispoziția  autorităților  competente  reprezintă  o  încălcare  a  drepturilor  și 
libertăților fundamentale ale omului. 

În  februarie  2012,  ApTI  a  inițiat  și  a  transmis,  alături  de  alte  organizații  neguvernamentale 
românești,  o scrisoare către Camera Deputaților2, solicitând respingerea propunerii legislative, 
întrucât  aceasta  are  o  serie  de  probleme  legate  de  restrângerea  drepturilor  și  libertăților 
cetățenești. Întrucât propunerea legislativă a fost adoptată, în cele din urmă, de către Parlament,  
ApTI, alături de alte organizații, s-au adresat Președintelui României3, solicitându-i acestuia să 
sesizeze Curtea Constituțională  cu privire la legea nou adoptată,  întrucât aceasta  constituie o 
încălcare a dreptului la viață privată și nu rezolvă problemele de neconstituționalitate ale legii 
anterioare.

Din păcate, toate acțiunile ApTI și ale organizațiilor partenere s-au soldat cu eșec, legea fiind în 
final ratificată și de către Președinte și devenind Legea nr.82/2012.   

1 Legea nr.82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice 
de  comunicații electronice  și de  furnizorii  de  servicii  de  comunicații electronice  destinate 
publicului 
http://www.apti.ro/proiect-de-lege-retinerea-datelor

2 Opinia ONG-urilor cu privire la propunerea legislativă privind reținerea datelor
http://www.apti.ro/opinie-ONG-retinerea-datelor

3 Legea privind reținerea datelor: solicitare către Președintele României
http://www.apti.ro/scrisoare-Presedinte-lege-retinere-date
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1.2. Spam

Unul dintre obiectivele ApTI este lupta împotriva spamului, iar una dintre acțiunile inițiate de 
către  asociație  în  aceasta  direcție  este  crearea  unui  portal  de  resurse  împotriva  spamului 
autohton: www.abuse.ro. Portalul a fost relansat în luna august 2012 și se dorește a fi un punct 
de  colectare  al  mesajelor  raportate  ca  fiind  nesolicitate  și  totodată  sursa de  informații  brute 
pentru două liste tehnice antispam: rbl.abuse.ro (care publică adresele IP ale expeditorilor de 
spam, fiind foarte simplu de instalat  pe aproape orice server de email)  și uribl.abuse.ro (care 
publică domeniile web  - doar domeniile, de forma domain.tld, nu și subdomeniile - promovate 
prin spam sau care sunt folosite ca vector de transmitere). 

În septembrie 2012 a fost prezentat un prim raport de activitate al abuse.ro, rezultatele arătând, 
printre altele, că în această lună au fost raportate 101 mesaje nesolicitate, majoritatea provenind 
de la firme de „email  marketing”.4  În acest  moment,  abuse.ro primește  în jur de 100-150 de 
raportări pe luna și respectiv 10-15 solicitări de delistare. Lista rbl.abuse.ro este interogată în 
medie de 240.000 de ori pe zi, iar lista uribl.abuse.ro este interogată de aproximativ 30.000 ori pe 
zi. Cele două liste sunt interogate și de motoare externe, vizibilitatea depășind spațiul național. 
De  asemenea,  încep  să  apară  solicitări  de  delistare  chiar  și  de  la  companii  mari  (RDS, 
Romtelecom, Hostway), ceea ce înseamnă că listele își ating scopul.

Listele abuse.ro s-au dovedit a fi benefice în cazul campaniei masive de spam „besteurojobs.ro” 
de la începutul lunii decembrie 2012, campanie în care peste 95% din mesaje erau spam, fiind 
respinse din start de serverele ce foloseau lista.

4 Abuse.ro – raport de activitate septembrie 2012
http://www.apti.ro/raport-activitate-abuse.ro-septembrie-2012

1.3. Proiectul CONSENT

CONSENT5 este un proiect  finanțat  de către Comisia  Europeană și  are drept scop studiul și 
analiza  schimbărilor  survenite  în  comportamentul  și  cultura  consumatorului  ca  urmare  a 
dezvoltării fără precedent a serviciilor on-line de tip UGC (conținut generat de utilizatori) și a 
modului în care practicile contractuale, comerciale, tehnice sau alți factori afectează opțiunile și 
atitudinile  față  de  protecția  datelor  personale  în  economia  digitală.  ApTI  este  una  dintre 
organizațiile care participă la acest proiect, alături de alți 18 parteneri europeni. 

Rezultatele  acestui  proiect  sunt  prezentate  în  cadrul  unor  conferințe  periodice.  O  astfel  de 
conferință,  intitulată  „Perceptions,  privacy  and  permissions:  the  role  of  consent  in  on-line 
services”6 a fost  organizată  în septembrie 2012 în Cluj, fiind găzduită de către Universitatea 
Babes-Bolyai și având pe ApTI ca și co-organizator. În cadrul conferinței s-a discutat despre: 
perspectivele  industriei  și  ale  utilizatorilor  finali  asupra  vieții  private,  utilizarea  rețelelor  de 
socializare și respectarea dreptului la viață privată, reglementarea dreptului de a fi uitat și noile 
propuneri legislative ale Uniunii Europene în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

5 Proiectul Consent
http://www.apti.ro/proiectul-consent-fp7
http://www.consent.law.muni.cz/
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6 Conferință despre viața privată și serviciile online
http://www.apti.ro/conferinta-consent-cluj-septembrie-2012 http://conference.ubbcluj.ro/consent/

1.4. Altele

În contextul lansării de către Romtelecom a proiectului MyClicknet, în anul 2011, și având în 
vedere implicațiile acestui proiect asupra vieții private și protecției datelor cu caracter personal, 
ApTI a transmis Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
o serie de observații7 referitoare la MyClicknet. Observațiile vizează modul în care funcționează 
sistemul Phorm implementat de către Romtelecom în cadrul acestui proiect, având în vedere atât 
o experiență similară din Marea Britanie, cât și interpretarea tehnică a unor procese ce au efect 
asupra vieții private. În răspunsul său din februarie 2012, autoritatea menționa că a demarat o 
investigație  cu  privire  la  serviciul  furnizat  de  Romtelecom  și  implicațiile  sale  asupra  vieții  
private.

7 Analiza serviciului MyClicknet oferit de către Romtelecom și protecția vieții private
http://www.apti.ro/sites/default/files/MyClicknet-si-viata-privata.pdf

2. Libertatea de exprimare

Neutralitatea Internetului

Neutralitatea Internetului este acel principiu care face ca această „rețea a rețelelor” să fie un 
spațiu liber, independent de orice intervenție a unui furnizor care ar decide să aplice un tratament 
diferențiat între aplicațiile și serviciile furnizate prin intermediul rețelei sale. 

ApTI a continuat și în 2012 seria acțiunilor prin care își exprimă susținerea față de necesitatea 
legiferării principiului neutralității Internetului.  După lansarea, în 2011, a unei inițiative menite 
să atragă sprijinul publicului pentru inițierea unei propuneri legislative8 în acest sens, anul 2012 a 
fost  marcat  de  o  conferință  despre  neutralitatea  Internetului9,  organizată  de  către  ApTI  și 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM). 

La conferință au participat furnizorii de servicii și rețele de comunicații electronice, reprezentanți 
ai sectorului public din România, autorități de reglementare din alte state europene, organizații 
din  domeniul  drepturilor  civile,  precum  și  utilizatori  individuali  de  Internet.  Aceștia  și-au 
exprimat punctele de vedere cu privire la neutralitatea Internetului, reprezentanții societății civile 
fiind cei care au susținut cu tărie necesitatea legiferării conceptului neutralității Internetului.

8 Neutralitatea  Internetului  -  amendament  la  Propunerea  legislativă  privind  comunicațiile 
electronice
http://www.apti.ro/neutralitatea-Internetului-amendament-la-propunerea-legislativa-privind-
comunicatiile-electronice

9 Conferință despre neutralitatea Internetului
http://www.apti.ro/conferinta-neutralitatea-internetului-iunie-2012

4

http://www.apti.ro/conferinta-neutralitatea-internetului-iunie-2012
http://www.apti.ro/neutralitatea-Internetului-amendament-la-propunerea-legislativa-privind-comunicatiile-electronice
http://www.apti.ro/neutralitatea-Internetului-amendament-la-propunerea-legislativa-privind-comunicatiile-electronice
http://www.apti.ro/sites/default/files/MyClicknet-si-viata-privata.pdf
http://www.apti.ro/sites/default/files/MyClicknet-si-viata-privata.pdf
http://conference.ubbcluj.ro/consent/
http://www.apti.ro/conferinta-consent-cluj-septembrie-2012


3. O viziune deschisă asupra dreptului de autor 

3.1. Reutilizarea informațiilor din sectorul public. Date publice deschise (open data)

3.1.1. Modificarea cadrului legislativ

Principiul  reutilizării  informațiilor  din  sectorul  public,  reglementat  atât  în  legislația  Uniunii 
Europene, cât și în cea națională, se referă la faptul că informațiile deținute de către instituțiile 
publice (și care au caracter public) trebuie puse la dispoziția publicului, pentru a putea fi folosite 
în  scopuri  comerciale  sau  necomerciale,  în  vederea  creării  de  noi  produse  și  servicii 
informaționale.  Un concept conex acestui principiu este cel de „date publice deschise” (open 
data),  care  se  referă  la  acele  date  produse  de către  autoritățile  publice  și  care  sunt  liber  de 
accesat,  reutilizat  și  redistribuit  și  consideră  că  implementarea  acestui  concept  la  nivelul 
autorităților publice românești va contribui la dezvoltarea de servicii ale societății informaționale 
inovatoare.

În  contextul  propunerii  Comisiei  Europene  de  modificare  a  reglementărilor  referitoare  la 
reutilizarea  informațiilor  din  sectorul  public10, ApTI  a  transmis  Ministerului  Culturii  și 
Patrimoniului  Național  o  scrisoare11 prin  care  își  exprima  susținerea  față  de  aplicarea 
prevederilor europene referitoare la facilitarea reutilizării informațiilor și în cazul bibliotecilor,  
muzeelor şi arhivelor, considerând că acest lucru va încuraja utilizarea materialului cultural la 
nivel  transfrontalier,  facilitând  astfel  inovația  prin  dezvoltarea  de  noi  materiale  culturale. 
Scrisoarea  conținea  și  o  serie  de  propuneri  concrete  de  amendare  a  propunerii  legislative 
europene, una dintre acestea vizând utilizarea și definirea sintagmei de „date deschise”. 

Datele deschise au făcut și subiectul unei alte scrisori adresate Ministerului Comunicațiilor și 
Societății  Informaționale12,  prin  care  ApTI arăta  că  este  necesară  organizarea  unei  dezbateri 
publice cu privire la noțiunea de date deschise și implementarea acesteia în România.

10 Revizuirea Directivei privind reutilizarea informațiilor din sectorul public
http://www.apti.ro/node/311

11,12 Opinii  ApTI  privind  propunerea  de  directivă  de  modificare  a  Directivei  privind  reutilizarea 
informațiilor din sectorul public

http://www.apti.ro/opinii-propunere-modificare-directiva-PSI

3.1.2. Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă

Parteneriatul  pentru  o  Guvernare  Deschisă13 (OGP)  este  o  inițiativă  internațională  care 
încurajează  responsabilizarea,  transparentizarea  și  implicarea  cetățenilor  în  procesul  de 
guvernare, prin deschiderea datelor din sectorul public, pentru a fi utilizate în mod inovativ de 
către  cetățeni,  în  vedera  eficientizării  procesului  de  guvernare  și  stimulării  dezvoltării 
economice.  România  nu  doar  a  aderat  la  acest  Parteneriat,  dar  și-a  asumat  și  obiectivul  de 
„sporire  a  gradului  de  disponibilitate  al  datelor  publice  deschise  puse  la  dispoziție  de  către 
autoritățile publice.”

ApTI  a  participat  în  mod  activ  la  grupul  de  lucru  organizat  de  Ministerul  Justiției  pentru 
discutarea propunerilor de acțiune ale României în cadrul OGP. Rezultatul acestor activități se 
văd  în  Planul  național  de  acțiune  pentru  implementarea  angajamentelor  asumate  prin 
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Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă14, asumat public la nivel internațional de România, 
dar și în definiția datelor deschise din hotărârea Guvernului nr. 215/201215.
ApTI și  ale  organizații  ale  societății  civile  s-au adresat16 premierului  României,  solicitându-i 
acestuia o întâlnire în care să se discute despre implementarea prevederilor acestui parteneriat de 
către România și despre raportul de auto-evaluare care urma să fie prezentat de către țara noastră 
în decembrie 2012.

13 Open Government Partnership 
http://www.opengovpartnership.org/

14 Planul  național  de  acțiune  pentru  implementarea  angajamentelor  asumate  prin  Parteneriatul  
pentru o Guvernare Deschisă

http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/ROMANIA-OGP
%20Planul%20National%20de%20Actiune.pdf 
15 Datele publice deschise sunt acele date produse sau deținute de către autoritățile publice, care  
sunt puse la dispoziția cetățenilor în mod gratuit, liber de accesat, reutilizat şi redistribuit. Ca principale  
caracteristici,  datele  deschise  sunt  procesabile  prin  mijloace  automate;  sunt  furnizate  într-un  format 
deschis, asupra căruia nicio entitate nu deține control exclusiv; și beneficiază de o licență deschisă, care  
permite folosirea liberă a datelor, inclusiv în scop comercial, fără ca aceasta să fie limitată prin drepturi  
de proprietate intelectuală.
16 Open Government Partnership: societatea civilă solicită Primului Ministru o întâlnire pe această 
temă   

http://www.apti.ro/OGP-scrisoare-prim-ministru

3.1.3. Bucharest Open Media Challenge

În iunie 2012, a fost lansat proiectul Bucharest Open Media Challenge17, prin care ApTI, Centrul 
Român  pentru  Jurnalism  de  Investigație,  geo-spatial.org,  Ceata  și  ROSEdu  și-au  propus  să 
încurajeze reutilizarea datelor libere prin dezvoltarea de aplicații software. 

Proiectul a fost finanțat de către fundațiile Knight și Mozilla și a reunit peste 60 de participanți  
(dezvoltatori  de  software,  designeri,  jurnaliști  și  activiști  din  Europa  de  Est)  interesați  să 
participe  la  crearea  de   aplicații  software  libere  („free  software”)  care  să  contribuie  la 
soluționarea problemelor cu care se confruntă media în ceea ce privește agregarea și vizualizarea 
datelor.  Rezultatul: opt aplicații deschise dezvoltate și patru câștigători.

17 Open Media Challenge – hack cu noi! 29-30 Septembrie 2012 – București, Romania
http://www.apti.ro/omc-open-media-challenge-hack-noi
http://thesponge.eu/

3.1.4. Drepturile civile digitale în Parlament 

O inițiativă ApTI  care a constat ea însăși în reutilizarea informațiilor din sectorul public a fost 
„Drepturile civile digitale în Parlament”18. Lansată în februarie 2012, inițiativa a fost menită să 
evidențieze  modul  în  care  parlamentarii  români  își  exprimă  votul  cu  privire  la  propunerile 
legislative și proiectele de lege cu efect asupra drepturilor civile digitale (libertate de exprimare, 
dreptul la viață privată în era digitală, open copyright). 
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Colaborând cu site-ul www.hartapoliticii.ro (care colectează date despre parlamentarii români și 
activitățile acestora), ApTI a identificat pe proiectele de lege și propunerile legislative care au 
efect asupra drepturilor civile digitale  și a marcat  fiecare vot ca fiind pro sau contra acestor 
drepturi.  Ca urmare a marcării voturilor s-a realizat automat un clasament al parlamentarilor în 
funcție  de modul  în  care  aceștia  și-au  exprimat  votul  cu privire  la  drepturile  civile  digitale. 
Inițiativele  legislative  identificate  și  marcate  vizează  aspecte  precum:  colectarea  datelor  de 
identificare a utilizatorilor de servicii  de comunicații  electronice de tip prepay,  blocarea site-
urilor web, colectarea de date biometrice ale cetățenilor și includerea acestora în documente de 
identitate, accesul la informații publice, protecția datelor cu caracter personal, stocarea datelor de 
trafic şi de localizare a utilizatorilor de servicii de comunicații electronice.

18 Voturile Parlamentului pentru drepturi civile digitale
http://www.apti.ro/clasamente-voturi-parlament-drepturi-civile-digitale
Comunicat de presă: cum votează parlamentarii români cu privire la drepturile civile digitale,  
http://www.apti.ro/comunicat-parlamentari-vot-drepturi-civile-digitale

3.1.5. Date de contact ale parlamentarilor români

O altă inițiativă19 a ApTI legată tot de informații publice și de Parlament a constat în colectarea și 
verificarea datelor de contact ale parlamentarilor români. 

Pornind de la datele oficiale publicate pe site-urile Camerei Deputaților și Senatului, și adăugând 
alte date colectate din spațiul digital, a fost creată o bază de date20 ce reunește informații legate 
de informațiile de contact ale parlamentarilor români în era web 2.0 – site web/blog, Twitter sau 
Facebook. Aceste date sunt disponibile public, într-un format open data, și pot fi reutilizate sub o 
licență deschisă. Conturile de Twitter ale parlamentarilor români de la momentul respectiv au 
fost reunite într-o listă publică, pentru a putea fi mai ușor de accesat de către cei interesați.21 

S-a trecut, ulterior, la verificarea datelor de contact colectat, prin două campanii: una de emailing 
pentru toate adresele publice ale parlamentarilor și una de scrisori clasice (doar către deputați). 
Rezultatele: niciun răspuns la e-mailurile trimise (61 de adrese au dat erori) și trei răspunsuri la 
scrisori (dintre care unul telefonic).

Această  inițiativă  și  rezultatele  sale  au fost  prezentate  în  cadrul  unei  întâlniri  „Internet  fără 
cravată”, sub titlul „Parlamentari & Internet – love story or what?”22, în martie 2012.

19 Datele oficiale ale parlamentarilor și cum pot fi (re)folosite
http://www.apti.ro/reutilizarea-datelor-parlamentarilor-romani

20 http://agenda.grep.ro/
21 Conturi de Twitter ale parlamentarilor români

http://www.apti.ro/conturi-twitter-parlamentari-romani
22 Întâlnire Internet fără cravată: „Parlamentari & Internet – love story or what?”

http://apti.ro/Internet-fara-cravata-parlamentari-Internet
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3.1.6. Legi Libere

Legi Libere23 este o inițiativă ApTI care face parte din proiectul  jurnalistic  Sponge – Media 
Innovation  Lab  for  Eastern  Europe și  are  ca  scop  crearea  unui  portal  liber  de  legislație  și 
jurisprudență care să fie accesibil tuturor cetățenilor români într-un format liber (HTML sau plan 
text), ușor de căutat. 
Portalul își  propune să cuprindă toate legile  în vigoare în România,  începând din 1990 până 
astăzi, cărora li se vor adăuga, într-o a doua fază, și resurse de jurisprudență. Elementul central al 
acestui portal va fi un motor de căutare performant pentru limba română.

23 Legi Libere, http://restartromania.techsoupglobal.org/project/legi-libere#.UQPE6_Id8rV

3.1.7. Altele

În ianuarie 2012, ApTI s-a alăturat unei inițiative a Asociației GEO-SPAȚIAL.ORG și a semnat 
o scrisoare deschisă24 către Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin care 
i  se  solicita  acesteia  să  pună la  dispoziție  limitele  unităților  administrativ-teritoriale  printr-o 
licență deschisă, care să permită reutilizarea liberă a informațiilor și integrarea lor fără probleme 
legale în acte proiecte comerciale și necomerciale. 

ApTI  a  inițiat  o  scrisoare25 adresată  Ministerului  Culturii  (susținută  și  de  alte  organizații  și 
indivizi),  prin care a solicitat  informații  referitoare la modul în care România implementează 
Recomandarea 2011/711/UE a Comisiei Europene privind digitizarea și accesibilitatea online a 
materialului cultural și prezervare digital. Una dintre întrebările adresate se referea la acțiunile 
întreprinse de către minister în vederea atingerii obiectivului - inclus în Recomandare – potrivit 
căruia  România  ar  trebui  să  contribuie  la  Europeana  cu  789.000  de  opere  până  în  2015. 
Ministerul Culturii a răspuns26 acestei scrisori în februarie 2012, precizând, printre altele, că a 
demarat  întocmirea  unor  planuri  de  acțiune  aferente  Recomandării  Comisiei  Europene  și  că 
principalele acțiuni vizate includ: elaborarea unui inventar național de opera digitale, stabilirea 
unor  obiective  cantitative  și  a  unor  termene  clare  pentru  instituțiile  cu atribuții  în  domeniul 
digitizării și realizarea Bibliotecii Digitale a României.

Asociația a participat și la traducerea în limba română a Open Data Handbook – Manualul despre 
Date Deschise27. Acest manual prezintă aspecte legale, sociale și tehnice ale datelor deschise și 
discută despre de ce, ce anume și cum se deschid datele – de ce să deschizi, ce înseamnă deschis  
și cum să ‘deschizi’ datele.

24 ApTI susține publicarea liberă a limitelor unităților administrativ-teritoriale
http://www.apti.ro/ApTI-sustine-publicarea-libera-a-limitelor-unitatilor-administrativ-

teritoriale
25 Cultura română pe Internet şi licenţele deschise

http://www.apti.ro/node?page=20
26 Răspunsul Ministerului Culturii la scrisoarea privind digitizarea şi accesibilitatea online a 
materialului cultural

http://www.apti.ro/raspuns-MC-scrisoare-digitizare
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27 Manualul despre Date Deschise
http://opendatahandbook.org/ro/

3.2. Aplicarea dreptului de autor

3.2.1. ACTA

Opunându-se în  mod clar  ratificării  ACTA (Anti-Counterfeiting  Trade  Agreement)28,  atât  de 
către România,  cât  și  de către Parlamentul  European, ApTI a desfășurat o serie  de activități 
menite să contribuie la conștientizarea, de către societatea civilă și de către Parlamentul național 
și Parlamentul European, a riscurilor asociate ratificării și implementării acestui tratat.

După  semnarea  ACTA  de  către  România,  ApTI  i-a  încurajat  pe  cetățeni  să  se  adreseze 
europarlamentarilor români pentru a le solicita să respingă ratificarea Acordului în Parlamentul 
European.29 De asemenea, au fost publicate două informări prin care se explicau procedurile de 
dezbatere și ratificare a ACTA în Parlamentul României30 și în Parlamentul European31. 

Profitând de calitatea sa de membru al European Digital Rights – EDRi, ApTI a tradus în limba  
română și a publicat pe pagina sa de Internet trei materiale referitoare la ACTA, realizate de 
către EDRi:

- o listă de întrebări frecvente despre ACTA32;
- o detaliere a acelor mai importante probleme ale Acordului33;
- un Ghid de supraviețuire pentru proprietarii de site-uri web în contextul ACTA.34

În contextul în care ziua de 11 februarie 2012 a fost declarată ziua protestelor anti-ACTA la 
nivel european, ApTI și-a exprimat susținerea față de această inițiativă și față de toți cei care au 
dorit să protesteze pașnic pentru a demonstra că le pasă de Internetul liber.35 

Printr-o inițiativă a ApTI și a altor organizații neguvernamentale care s-au opus ACTA, a fost 
creat site-ul stopacta.ro36, menit să reprezinte un punct unic de acces la informații referitoare la 
ACTA. 

28 Dosar legislativ - Anti-Counterfeiting Trade Agreement
http://www.apti.ro/ACTA

29 România a semnat astăzi tratatul ACTA. Cum acționezi?
http://www.apti.ro/node?page=13

30 Ratificarea ACTA în Parlamentul României
http://www.apti.ro/ratificarea-ACTA-in-Parlamentul-Romaniei

31 Cum se discută ACTA în Parlamentul European
http://www.apti.ro/cum-se-discuta-ACTA-in-Parlamentul-European

32 Întrebări frecvente despre ACTA
http://www.apti.ro/intrebari-frecvente-ACTA

33 ACTA: cele mai importante probleme ale Acordului 
http://www.apti.ro/ACTA-cele-mai-importante-probleme-ale-acordului

34 Ghid de supraviețuire pentru proprietarii de site-uri web în contextul ACTA
http://www.apti.ro/ACTA-ghid-site-uri-web

35 Sâmbătă 11 Februarie 2012 - ziua protestelor Anti-ACTA
http://www.apti.ro/simbata-11-februarie-proteste-antiacta-romania
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36 Respectați drepturile utilizatorilor!
www.stopacta.ro

3.2.2. SOPA/PIPA

Cunoscute sub numele de Protect  IP Act (PIPA) în Senatul  SUA și Stop Online Piracy Act 
(SOPA) în  Camera  Reprezentanților,  cele  două propuneri  legislative  aveau ca  scop declarat 
combaterea  încălcării  drepturilor  de  proprietate  intelectuală  în  mediul  online.  Însă  aceste 
propuneri  urmau  să  permită  Guvernului  SUA să  oblige  ISP-iștii  și  motoarele  de  căutare  să 
blocheze  încercările  utilizatorilor  de  Internet  de  a  accesa  anumite  site-uri  web,  în  timp  de 
corporațiile și alți actori privați vor putea să obțină ordine judecătorești prin care să fie cenzurate  
site-uri web din afara țării.

ApTI a susținut inițiativa organizației Access și a semnat, alături de alte organizații din întreaga 
lume, o scrisoare37 adresată Senatului SUA, menită să atragă atenția asupra faptului că PIPA 
solicita utilizarea de instrumente de cenzură pe Internet, submina caracterul global al Internetului 
și amenința libertate de exprimare în mediul online.

37 Acțiuni  la  nivel  internațional  împotriva  propunerilor  legislative  din  SUA privind  cenzura  pe 
Internet (PIPA şi SOPA) 
http://www.apti.ro/actiuni-la-nivel-international-impotriva-SOPA-si-PIPA

3.2.3. Dezbateri publice

În martie 2012, ApTI a colaborat cu Societatea Academică din România și Organizația Română 
pentru Drepturile de Utilizator pentru organizarea unei dezbateri publice38 pe tema drepturilor de 
proprietate  intelectuală  și  reglementarea  acestora  la  nivel  național,  european și  internațional. 
Discuțiile  purtate  au  vizat:  ACTA,  propunerile  legislative  europene  în  domeniul  aplicării 
drepturilor  de  proprietate  intelectuală  și  propunerile  legislative  românești  de  modificare  a 
reglementărilor  privind  dreptul  de  autor  și  drepturile  conexe.  Una  dintre  concluziile  acestei 
dezbateri a fost aceea că trebuie asigurat un echilibru între protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală și protecția drepturilor și libertăților fundamentale.

În iunie 2012, o nouă întâlnire „Internet fără cravată”39 a fost dedicată discuțiilor despre ACTA și 
impactul acestui acord asupra drepturilor civile digitale în Europa, precum și despre alte subiecte 
legate de libertatea de exprimare, viața privată sau dreptul de autor. 

38 Concluziile dezbaterii privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală
http://www.apti.ro/concluzii-dezbatere-IPR

39 Internet fără Cravată – Digital Civil Rights in Europe
http://www.apti.ro/intalnire-digital-civil-rights
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4. Guvernanța Internetului

Guvernanţa Internetului  a fost  definită  ca reprezentând „elaborare și implementarea,  de către 
guverne,  sectorul  privat  şi  societatea  civilă,  în  îndeplinirea  rolurilor  specifice,  de  principii, 
norme, reguli, proceduri decizionale şi programe comune care să definească evoluția și utilizarea 
Internetului”.40 În  anul  2006  a  fost  creat  Forumul  pentru  Guvernanța  Internetului  (Internet 
Governance  Forum),  sub  auspiciile  ONU,  cu  scopul  de  a  reuni  diverse  categorii  de  actori  
(sectorul  privat,  societatea  civilă,  comunitatea  tehnică  și  academică,  guverne,  organizații 
interguvernamentale)  pentru  a  discuta,  în  cadrul  unui  proces  multilateral,  democratic  și 
transparent, probleme de politici publice legate de Internet. 

În 2012, ApTI, Internet Society România și Asociația Națională a Internet Service Providerilor 
au pus bazele unei inițiative menite să conducă la organizarea unui eveniment de tipul Forumului 
pentru  Guvernanța  Internetului  în  România41.  Această  inițiativă  are  scopul  de  a  genera  o 
dezbatere multilaterală („multistakeholder”), deschisă tuturor, cu privire la Internet, la modul în 
care acesta este reglementat și la factorii de care depinde evoluția și stabilitatea sa în viitor.

În decembrie 2012, ApTI a participat, în calitate de partener, la organizarea evenimentului  „20 
de ani de Internet. Evoluție și perspective: de la reglementare la guvernanța Internet”42, în cadrul 
căruia s-a discutat despre reglementarea Internetului în România și despre așteptările pe care le 
avem de la un model de guvernanță a Internetului de tip „multistakeholder” în România. 

40 Agenda pentru societatea informațională, Tunis, 2005
http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html

41 Forumul Român pentru Guvernanța Internetului
www.igf.ro

42 „20 de ani de Internet. Evoluție și perspective: de la reglementare la guvernanța Internet”
http://www.isoc.ro/events/20-de-ani-de-internet-evolutie-si-perspective-de-la-reglementare-la-
guvernanta-internet/

5. Dosar legislativ

ApTI a continuat o inițiativă lansată în anul 2011, constând în crearea de dosare online pentru 
propunerile  legislative  inițiate  fie  în  România43,  fie  la  nivelul  Uniunii  Europene44,  și  care  să 
cuprindă informații actualizate despre conținutul respectivelor inițiative și despre parcursul lor în 
Parlamentul României sau în Parlamentul European.

În  anul  2012,  ApTI  a  continuat  actualizarea  dosarelor  existente  și  a  adăugat  inițiative  noi 
precum: propunerea legislativă privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 
rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice 
destinate  publicului,  Ordonanța  de  urgență  nr.111/2011  privind  comunicațiile  electronice, 
propunerea de Regulament UE privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru 
tranzacții electronice în piața internă, revizuirea Directivei UE privind reutilizarea informațiilor 
din sectorul public, Propunere de Directivă privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor și 
a drepturilor conexe și acordarea de licențe multi-teritoriale pentru drepturile asupra operelor 
muzicale pentru utilizări online pe piața internă. 

43 Dosar legislativ – Inițiative legislative românești
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http://www.apti.ro/node/114
44 Dosar legislativ – Inițiative legislative europene

http://www.apti.ro/node/115

6. Participarea la alte evenimente

Pe parcursul anului 2012, ApTI a participat la o serie de evenimente:

• „Cloud Services for Citizens – Cloud Computing Governance Framework”, 19 aprilie, 
București

• „Perspectivele și implicațiile revizuirii legislației UE referitoare la protecția datelor 
personale”, 20 aprilie, București

• Conferința „Cyber”, 22-25 mai, București

• „MARS National Media Encounter on Journalism Training & Media Literacy”,  24-26 
mai,  Universitatea Babes Bolyai, Cluj-Napoca 

• „Open Legislative Data in Paris: A Conference of the Third Kind with Hacktivists and 
Academics”, 6-7 iulie, Paris, Franța

• 12th Informal ASEM Seminar on Human Rights: „Human Rights and Information and 
Communication Technology”, 27-29 iulie 2012, Seoul, Coreea

• „PROGRAMATICA - Open Source”, 16 noiembrie, București

• „Internet și domeniile .ro”, noiembrie 2012, București

7. Comunicare

Comunicarea ApTI cu cei interesați de activitățile sale se realizează atât prin intermediul site-
ului său web (www.apti.ro), cât și prin:

• Twitter45

• Facebook46

• listă de discuții (informări [at] apti.ro)47 dedicată informării tuturor celor interesați despre 
diversele  acțiuni  ale  asociației,  precum și  implicării  acestora  în  discuții  pe  marginea 
acestor acțiuni și a altor subiecte relevante pentru scopul și misiunea ApTI.

Reprezentanții ApTI au fost prezenți în mass-media pe diverse subiecte legate de drepturi civile 
digitale, inclusiv la TVR, ProTV, Radio România Actualități,  Radio România Cultural, Radio 
Guerilla,  Dilema Veche, ca și în documentarul independent „Se  închide Internetul”48.

45 https://twitter.com/Apti_Ro
46 http://www.facebook.com/pages/Asociatia-pentru-Tehnologie-si-
Internet/264692523578706
47 http://www.apti.ro/lista-informari-ApTI
48 „Se  închide Internetul”
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www.youtube.com/watch?v=eo3h8hz8P5Q 

8. Cum puteți susține ApTI?

Dacă  sunteți  interesați  de  activitățile  pe  care  le  desfășoară  ApTI  în  domeniul  protecției 
drepturilor civile digitale și vreți să ne susțineți în realizarea lor, aveți la dispoziție mai multe 
posibilități:

• donații financiare online: https://secure.mobilpay.ro/buy-product/doneaza_apti
• redirecționarea  către  ApTI  a  2%  din  impozitul  dumneavoastră  pe  venitul  global 

http://www.apti.ro/sustineti-apti 
• contracte de sponsorizare (de către persoane juridice) - http://www.apti.ro/sustineti-apti   

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați (http://www.apti.ro/contact). 

Licenţă: Creative Commons Atribuire 3.0
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