
                                                         

 

 

AGENDĂ 

 

Training anti-SLAPP: cum apărăm jurnaliștii în litigii de 

intimidare 

 

16 februarie 2023, online 

 

Trainer: Diana Olivia Hătneanu 

 

 

Ora Tema 

14:00-14:15 Prezentarea proiectului Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom 
of Expression (PATFox) 
 
Introducerea participanților. 

14:15-15:00 Ce este SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation)?  
 
Propunerea de directivă și recomandarea Parlamentului European și a 
Consiliului din 2022 

15:00-15:30 Care sunt implicațiile recomandărilor de la nivelul UE pentru autoritățile 
române și alte entități, inclusiv pentru avocați? 

15:30-16:00 Discuții (toți participanții) 

16:00-16:30 Pauză 

16:30-17:15 Acțiuni în justiție împotriva participării publice în România. Invocarea 
încălcării drepturilor nepatrimoniale. Apărări relevante. 

17:15-17:30 Discuții (toți participanții) 

17:30-18:15 Utilizarea legislației privind datele personale împotriva participării publice 
în România și alte proceduri legale cu rol disuasiv. Apărări relevante. 

18:15-18:30 Q&A, concluzii. 

 

 

 



                                                         

 

 

Despre trainer 

Diana Olivia Hătneanu este avocat cu o vastă experiență în fața instanțelor naționale și a 

Curții Europene a Drepturilor Omului, reprezentând persoane fizice, ONG-uri și instituții 

media. De asemenea, este membru al Grupului de experți al Comisiei Europene împotriva 

SLAPP în calitate personală (practician).  

Oferă consultanță juridică în materie de drepturile omului, libertate de exprimare și accesul la 

informații, protecția datelor, transparență instituțională, discriminare, advocacy și reformă 

legislativă.  

A elaborat rapoarte privind aspecte legate de drepturile fundamentale la solicitarea FRA (până 

în prezent „Reabilitarea și recunoașterea reciprocă - practică privind legislația UE referitoare 

la transferul persoanelor condamnate sau în așteptarea procesului" - raport de țară, România 

2015, „Datele biometrice în marile sisteme informatice ale UE în domeniile frontierelor, vizelor 

și azilului - implicații asupra drepturilor fundamentale" - raport de țară, România 2015; 

„Drepturile procesuale penale" - raport de țară România 2018; „Impactul Directivei UE privind 

terorismul” - raport de țară România 2020). 

 

Despre Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression (PATFox) 
 
PATFox este implementat de organizații din Spania, Germania, Bulgaria, Croația, Cipru, 

Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, țări unde procesele de tip SLAPP sunt 

răspândite la un nivel înalt. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană și are ca obiectiv 

instruirea profesioniștilor din domeniul juridic. PATFox va dezvolta primul curriculum anti-

SLAPP din Europa pentru a facilita procesul de formare în statele membre. Materialele vor fi 

disponibile pe site-ul proiectului antislapp.eu.  

 


