
                                                         

 

 

 

INVITAȚIE 

 

 

Training anti-SLAPP: cum apărăm jurnaliștii în litigii de 

intimidare 

 

 

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) vă invită să participați joi, 16 februarie 2023, la 

un „Training anti-SLAPP: cum apărăm jurnaliștii în litigii de intimidare”. 

 

SLAPP-urile sau litigiile strategice împotriva mobilizării publice reprezintă o amenințare tot mai 

mare la adresa libertății de exprimare în întreaga Uniune Europeană. Iar România nu este o 

excepție.  

 

De aceea, dorim să ne unim forțele, pentru a sprijini jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului. 

Astfel, pe 16 februarie organizăm un training de 4 ore, cu conținut special conceput pentru 

avocații care apără jurnaliștii și redacțiile din România, cu sau fără experiență în litigii de tip 

SLAPP. Avocata Diana Olivia Hătneanu va prezenta cadrul legislativ din România și 

propunerea legislativă anti-SLAPP de la nivel european, acțiuni în justiție împotriva participării 

publice în România, precum și recomandări concrete pentru avocați.  

 

Workshop-ul este gratuit pentru avocați și se desfășoară exclusiv online. Vă rugăm să 

ne confirmați participarea până pe 8 februarie 2023, la izabela.bratu@cji.ro.  

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Adriana Trocea, 

adriana.trocea@cji.ro.  

 

CJI face parte din Consorțiul paneuropean Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of 

Expression (PATFox) și facilitează pregătirea experților din domeniul juridic din 11 state 

membre ale UE. 

 

 

Vă mulțumim, 

Centrul pentru Jurnalism Independent  

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0177
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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.  

 

 


