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SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE 
  
 Claudiu GĂMULESCU, Preşedinte 

Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet 
 
Liana GANEA, Coordonator program 
FreeEX, Active Watch, Agenţia de Monitorizare a Presei 

   
Ioana AVĂDANI, Director Executiv 
Centrul pentru Jurnalism Independent 
 
Adrian NEACŞU, Preşedinte 
Societatea pentru Justiţie, SoJust 
 
Bogdan MANOLEA, Director Executiv 
Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet 
 

 
Stimate Doamne,  
Stimaţi Domni,  
 

Salutăm implicarea societăţii civile în chestiunea controvesată a conţinutului pornografic 
disponibil pe internet. Suntem de acord cu majoritatea principiilor enunţate în scrisoarea deschisă pe 
care ne-aţi transmis-o astăzi, dar am dori să subliniem că măsura adoptată de Autoritate în data de 
11 decembrie 2008 a venit pentru a soluţiona o petiţie adresată ANC. Autoritatea trebuia să intervină, 
în condiţiile legii, şi a investigat cele 46 de site-uri reclamate, constatând că 40 dintre ele nu respectă 
prevederile articolului 7 din legea 196/2003 pentru prevenirea şi combaterea pornografiei, 
republicată. ANC a luat astfel singura măsură pe care legea i-o pemitea. 

 Suntem conştienţi şi preocupaţi de faptul că instrumentele pe care le avem la dispoziţie şi 
măsurile pe care le putem lua nu sunt suficiente pentru a rezolva diversele probleme pe care le ridică 
existenţa unor site-uri neparolate cu conţinut pornografic: expunerea minorilor la conţinut potenţial 
dăunător, neimpozitarea veniturilor care provin din activitatea acestor site-uri, răspândirea unor 
viruşi, troieni şi a altor scripturi invazive şi periculoase, posibila exploatare a persoanelor care apar pe 
aceste site-uri sau nerespectarea drepturilor de autor. Am dori ca autorităţile să aibă la dispoziţie 
instrumente cu adevărat eficiente pentru a proteja utilizatorii de servicii de acces la internet din 
România. 

De aceea, am dori să vă invităm pe Dumneavoastră, alte organizaţii interesate, furnizorii de 
servicii de acces la Internet şi proprietarii de site-uri cu caracter pornografic la un seminar pe această 
temă, menit să identifice soluţii realiste şi aplicabile pentru aceste probleme şi să pună la dispoziţia 
ministerului de resort şi a comisiei de specialitate din Camera Deputaţilor o propunere de modificare 
legislativă.  

Seminarul va fi organizat joi, 8 ianuarie 2009, la sediul ANC din str. Delea Nouă, nr.2, 
începând cu ora 10.00. Vă vom transmite în timp util agenda întâlnirii. 

 
  Cu stimă, 

Preşedinte, 
 

Dorin-Liviu NISTORAN 


