AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MARAMUREȘ
Maramures Airport

Drept la replică

În virtutea dreptului la replică şi a corectei informări a opiniei publice, aspect
reglementat de legislatia internationala dar si nationala prin Legea 504/2002, în
legatură cu articolul ”ANTICIPAȚIE – Dezvăluim câștigătorii celor cinci
concursuri de la Aeroport, organizate peste trei luni sub patronajul cinstitului Gabriel
Valer Zetea”, apărut în publicația online 2mnews, în data de 29 ianurie 2019,
conducerea executivă a R.A. Aerportul Internațional ”Maramureș” face
următoarele precizări:
Titlul articolului conține o eroare majoră, datorată lipsei de informare corectă și
a dorinței de manipulare prin promovarea unui neadevăr, la R.A. Aeroportul
Internațional ”Maramureș” nefiind organizat un concurs, ci urmând să fie
realizată o selecție a candidaților pentru cele cinci posturi de
directori, activitate anunțată public și asumată de către membrii Consiliului de
Administrație ai R.A. Aeroportul Internațional ”Maramureș”.
Domnul Dorin Buda are calitatea de director general al Aeroportului Internațional
”Maramureș”, dar nu este membru în Consiliul de Administrație, nefiind
implicat și neavând putere de decizie în ceea ce privește selecția viitorilor
directori ai Aeroportului ”Maramureș”.
Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea nu este membru al
Consiliului de Administrație al R.A. Aeroportul Internațional ”Maramureș”,
concursul nefiind organizat de Consiliul Județean, context în care orice afirmație
privind implicarea președintelui Gabriel Zetea este speculativă, autoritatea
publică județeană neavând competențe legale în selecția viitorilor directori ai
Aeroportului ”Maramureș”.
În aceste condiții și în baza aspectelor menționate, considerăm că autorul
articolului ”ANTICIPAȚIE – Dezvăluim câștigătorii celor cinci concursuri de la
Aeroport, organizate peste trei luni sub patronajul cinstitului Gabriel Valer Zetea”
este tendențios, încălcând prevederile articolului 30, aliniatul 6 din Constituția
României, care precizează faptul că "Libertatea de exprimare nu poate prejudicia
demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine."
si ale articolului 3 din Legea 504/2002 care asigură dreptul persoanei la protecția
onoarei, reputației cât și a propriei imagini.
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În baza argumentelor menționate și a prevederilor articolului 5 din Legea
504/2002, solicităm publicației online "2mnews" să publice în termen de 3 zile,
în condiţii similare de vizibilitate în cadrul publicaţiei, prezentul drept la replica
al R.A. Aeroportul Internațional ”Maramureș”.
Conducerea executivă a R.A. Aeroportul Internațional ”Maramureș”
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