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Despre ce vorbim azi

Cuprins

• Începem cu conținut academic
• Întăm apoi în propunerea de directivă pe 

drepturi de autor
• Ajungem la cenzura privată
• Trecem la Orașe Inteligente
• Și ne intoarcem la conținutul academic
• Cu un îndemn la acțiune



Code is law (Prof Lessig, 2000)



Lessig, 2010 - Keynote address CC Korea  
Summit 



W. Fisher, 2014, Copyright Course



Noua propunere de directivă 2016

Filtrarea preventivă 
obligatorie a 
conținutului
• Blocarea automată a conținutului uploadat pe platformele online. 
• Tehnologie tip ContentID.



Noua propunere de directivă

Mandatory content 
filtering 
• Situație actuală

: Furnizorul NU este responsabil pentru informațiile transmise dacă NU:

(a) inițiază transmiterea;
(b) selectează destinatarul transmiterii;
(c) selectează sau modifică informațiile 
+ Jurisprudența CJUE
 Acorduri directe între titulari de drepturi și platforme (Youtube, Facebook, etc.) 
pentru notificari pre si post-publicare



Noua propunere de directivă

Mandatory content 
filtering 
:

Information society service providers that store and provide to the public access to 
large amounts of works or other subject matter uploaded by their users shall, in 
cooperation with rightholders, take measures to ensure the functioning of agreements
concluded with rightholders for the use of their works or other subject matter or to 
prevent the availability on their services of works [...]. Those measures, such as 

the 
use of effective content recognition technologies, shall be appropriate and 
proportionate. The service providers shall provide rightholders with adequate 
information on the functioning and the deployment of the measures, as well as, 
when relevant, adequate reporting on the recognition and use of the works and 
other subject matter.





Cenzura privată există deja



Cenzura privată există deja



Cenzura privată există deja



Cenzura privată există deja



Smart cities

Orașe inteligente 

• Tehnologii IT pentru a crește eficiența orașelor
• DAR
• Cine stabilește ce senzori se implementează? Și unde?
• Ce date se colectează? Despre cine? Pentru cât timp? 
Cine are acces la ele?
• Dăm administrarea unor infrastructura critică unor 
firme private? Sau cui?



Smart cities

Orașe inteligente –
Code is law 
• Cine scrie codul pentru aplicațiile din orașele inteligente?
• Cine stabilește algoritmii? 
• Cine administrează codul?
• Primarul? Consiliul Local? Funcționarul public? 
• Firma privata? Programatorul?
Sau Hackerul?
• Oare uneltele de smart city pot fi folosite în  
alte scopuri? (supraveghere?)



Praga 1968 – “Stupid” City, Smart Citizens 



Lille – Smart Parking Signs, Smart Citizens 



Belgrade – Smart Advert, Smart Citizens 



US – Smart Signs, Smart Citizens 



Și mai rau – hacking semafoare inteligente 
(2006, Los Angeles) 



Inapoi la copyright și mediul academic 



Istoria se repetă?

Să privim și să 
studiem dincolo de 
aparențe• Code is law se va aplica și la orașele inteligente 
• Cenzura privată din Internet va avea toate șansele să se 
repete și în orașele inteligente
• Probleme de securitate deja se văd și în orașele inteligente
• Cum va fi supravegherea în orașele inteligente?
• Avem nevoie de mai multă cercetare academică și 
implicare în politicile publice pentru a nu repeta aceleași greșeli.



Mulțumesc


