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Senatul României
Dna Senator Lia Olguța Vasilescu
Membru al Parlamentului României
Calea 13 Septembrie, nr. 1-3,
Sector 5, București

Subiect: Proiectul de lege pentru moderarea forumurilor de Internet

Stimată doamnă Vasilescu,

Reporteri fără Frontiere și ActiveWatch, organizația-parteneră din România, își exprimă îngrijorarea
vizavi de intenția dumneavoastră de a promova un proiect de lege care să interzică orice comentarii
injurioase postate în special pe site-urile media și care să limiteze accesul utilizatorilor cu limbaj
abuziv pe anumite site-uri și forumuri.

Considerăm că o astfel de măsură pune în pericol libertatea de exprimare, iar un eventual proiect
legislativ pe această temă este o soluție care afectează libertatea autoreglementării site-urilor și
forumurilor.

Deși inițiatorii acestui proiect au invocat legislația internațională în sprijinul demersului de a
reglementa comentariile utilizatorilor de Internet, informația este greșit înțeleasă. Există, într-adevăr,
cazuri, dar acestea sunt puțin reprezentative. De exemplu, o astfel de lege a fost adoptată de curând în
Iordania, stat care nu are un istoric bun în respectarea drepturilor omului. O legislație restrictivă a
Internetului există și în Turcia, țară a cărei aderare la Uniunea Europeană este întârziată, în mare parte
din cauza încălcărilor drepturilor omului.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, un reper incontestabil pentru libertatea de exprimare, a dat
câștig de cauză în numeroase situații jurnaliștilor care au folosit un limbaj șocant, exagerat sau
injurios. De multe ori, libertatea de exprimare a avut întâietate în raport cu argumentele celor care s-au
declarat lezați. Același principiu este aplicat și de Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii.

În calitatea sa de membru al Uniunii Europene, României are datoria să încurajeze un mediu virtual
liber și independent, care să nu se supună unor reguli contrare libertăților pe care le promovează. Este
esențial atât sprijinul parlamentarilor europeni, cât și al celor naționali, pentru apărarea viitorului
Internetului și a credibilității promovării drepturilor fundamentale ale omului de către Europa.

De aceea, vă solicităm să retrageți sprijinul pentru acest proiect de lege și vă stăm la dispoziție pentru
orice alte informații.

Cu stimă,

Jean-François Julliard Liana Ganea
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