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Către Redacția publicației Stiripesurse.ro
Domnului Florin Pușcaș, redactor-șef
În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul Renate Weber
avertizează că România alunecă spre dictatură medicală: Parcă romanul lui Orwell, 1984,
începe să devină realitate. Ar trebui să ne fie puțin teamă, apărut pe site-ul publicației în data
de 14 martie 2021, ora 20:22, autor Ionel Dancu, articol apărut în timpul desfășurării Emisiunii
Decisiv, la care era invitată doamna Renate Weber, Avocatul Poporului
(https://www.stiripesurse.ro/renate-weber-avertizeaza-ca-romania-aluneca-spre-dictaturamedicala-parca-romanul-lui-orwell-1984_1691270.html),
ținând cont de prevederile legale în materie,
Avocatul Poporului solicită publicarea integrală pe site-ul publicației
Stiripesurse.ro, a următorului Drept la replică:
Prin prezentul drept la replică nu dorim să îngrădim dreptul la libera exprimare a
autorului articolului, totuși, pentru o corectă informare a opiniei publice, atunci când opiniile
emise nu corespund realității, ele trebuie clarificate și corectate.
În data de 14 martie 2021, Avocatul Poporului a participat la Emisiunea Decisiv, la
postul Antena3, în cadrul căreia au fost dezbătute o serie de chestiuni de actualitate, privind
drepturile și libertățile cetățenești afectate de pandemie, posibila introducere a unui pașaport
european de vaccinare, asigurarea asistenței medicale pentru pacienți non-COVID etc.
Referirea la romanul lui George Orwell a avut în vedere strict cenzura libertății de
exprimare de către actori non statali și anume, rețelele sociale, care suspendă conturi, șterg
anumite postări.
Niciun moment pe parcursul emisiunii Avocatul Poporului nu a făcut afirmația
potrivit căreia: În România se instaurează o dictatură medicală.
Întreaga
emisiune
poate
fi
urmărită
accesând
link-ul:
rtv.mediatrust.ro/_Rapoarte/ANT3_14-03-2021_19.59.19.mp4. În timpul desfășurării
emisiunii, mai exact la ora 20:22, portalul Stiripesurse.ro a publicat articolul mai sus indicat,
susținerile din conținutul titlului acestuia neregăsindu-se în afirmațiile făcute de Avocatul
Poporului cu acea ocazie.
În concluzie, considerăm titlul materialului de presă tendențios, nedocumentat și de
natură a induce în eroare cititorii.
București, 23 martie 2021

