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TVR este tinta unei campanii de intoxicare si atacuri media 

  
TVR constata ca este tinta unei campanii de intoxicare si a unor atacuri mediatice. In ultimele 24 

de ore pe unele site-uri au aparut articole care acuza nefondat TVR ca nu a reflectat in 

programele sale protestele de ieri, 13 ianuarie 2012, in sprijinul lui Raed Arafat si impotriva 

proiectului Legii sanatatii, desfasurate in Bucuresti si in alte orase din tara. 

 

Fata de aceste dezinformari si atacuri la adresa televiziunii publice, facem urmatoarele precizari: 

  

 Pe parcursul zilei de astazi, 14 ianuarie, TVR INFO a transmis constant imagini de la 

protestul din Piata Universitatii, a intrat in direct cu corespondentii din tara, care au 

relatat despre protestele din diferite orase ale tarii (Cluj, Timisoara, Iasi, Bacau, Sibiu, 

Constanta, Brasov etc.). 

 Ieri, 13 ianuarie: 

-          primele imagini de la protestul din Bucuresti au fost difuzate pe TVR INFO in jurul 

orei 18.30, dupa ce TVR INFO a trasmis, la ora 17.15, declaratia presedintelui Traian 

Basescu si apoi a ramas in Breaking News.  

-          de la ora 19.00, TVR INFO a tratat subiectul (cu invitati/live-uri/telefoane din 

Bucuresti si din tara). 

-          la ora 20.00, TVR INFO a preluat jurnalul TVR 1, care a acordat un spatiu amplu 

protestelor din Bucuresti, Brasov si Timisoara si reactiei partidelor de opozitie pe acest 

subiect. 

-          imediat dupa jurnalul orei 20.00, la TVR INFO a inceput o editie speciala despre 

subiectul in discutie, care a tinut pana la ora 0.00, cand s-a incheiat protestul. 

  

TVR INFO a difuzat imagini din Bucuresti si din tara, a avut relatari telefonice, duplexuri din 

Piata Universitatii, Piata Operei si din fata Palatului Cotroceni. 

  

In total, in 13 ianuarie, TVR INFO a acordat acestui subiect in jur de sase ore. Aceste programe 

au fost apoi difuzate si in reluare, in noaptea de 13 spre 14 ianuarie. 

  

Prin urmare, TVR respinge acuzatiile nefondate si incercarile de intoxicare a opiniei publice pe 

aceasta tema, demersuri care fac parte dintr-o campanie premeditata de discreditare a televiziunii 

publice.  
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Din respect pentru publicul pe care il serveste, Televiziunea publica si-a propus sa nu intre in 

polemica directa nici cu mass-media care servesc interese private nici cu politicienii in cautare de 

capital electoral. Insa dorim sa respingem ferm acest gen de practici care denatureaza grav 

adevarul si sa atragem atentia celor responsabili ca efectele degradarii masive din spatiul 

mediatic se vor simti pe termen lung si ne vor afecta in egala masura pe toti. 


