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Către Grupul DIGI 

DREPT LA REPLICĂ 

 

       Având în vedere articolele de presă prezentate de către Digi24 și 

DigiFM, 

       În baza art. 49 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 

reglementare a conţinutului audiovizual,  

       vă transmitem următoarele: 

 

- Cocoșul de munte (Tetrao urogallus) se află listat in anexa II a Directivei 

Păsări, adică alături de alte păsări care pot fi vânate, conform art. 7 din 

directivă; 

- IUCN Red List (International Union for Conservation of Nature - 

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii) a stabilit gradul de 

periclitare a speciei ca fiind Least Concern (LC) adică NEPERICLITAT; 

- În toate statele EU (Finlanda, Suedia, Lituania, Austria, Germania, Italia, 

Bulgaria) sau non EU (Rusia, Belarus, Marea Britania si altele) care au 

populații stabile si viguroase de cocoș de munte, această specie se 

vânează; 

- Directiva 79/409/CEE cunoscută și ca  Directiva  Păsări  recunoaşte  pe  

deplin  legitimitatea  vânătorii  de  păsări  sălbatice  ca  o  formă  de  
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utilizare  durabilă.  Vânătoarea  este  o  activitate  care  oferă  avantaje  

sociale,  culturale,   economice   şi   de   mediu   considerabile   în   diferite   

regiuni   ale   Uniunii   Europene." 

 

       Prin urmare, ABVAV se opune categoric modului în care trustul de 

presă Digi, prin canalele tv sau radiodifuziune, prezintă puncte de vedere 

unanime din partea unor ONG-uri așa-zise de protecție a mediului, 

considerând cu totul neavenită solicitarea Agent Green sau Declic sau a 

altor ong-uri de a fi demis ministrul mediului Tanczos Barna pentru 

emiterea ordinului cu cotele de recoltă la cocoș de munte.. 

       Un ordin de ministru nu se emite niciodată pentru că se trezește 

ministrul cu o idee în gând, ci înainte de emitere sunt consultate, evident, 

toate instituțiile abilitate și responsabile, așadar învinuirea ministrului 

mediului pentru o decizie anume este total neprofesionistă și tendențioasă. 

       Din păcate, Agent Green sau alte entități și-au pierdut demult 

calitatea de a fi considerați parteneri constructivi în ce privește deciziile 

cu privire la vânătoare, pentru că reprezentanții acestora urăsc vânătorii și 

nu ratează niciun moment în a instiga la ură și discriminare împotriva 

acestora, așa cum au făcut-o și în declarațiile calomnioase și mincinoase 

despre cocoșul de munte. 

Cităm din articol: 

“Subiectul vânătoare la cocoșul de munte era unul tranșat și închis 

definitiv acum foarte mulți ani. Dar iată că o victorie nu este definitivă 

niciodată, atâta timp cât la putere se rotesc politicieni odihniți și 

deconectați cu nesimțire față de munca predecesorilor”, se afirmă într-un 

comunicat semnat de asociație. Se cere demiterea ministrului Tanczos 

Barna cu argumentul că “prin decizia de a ucide planificat 239 de cocoși 

de munte, ministrul mediului nu face altceva decât să distrugă un simbol 



al pădurilor neatinse din Carpați pentru a demonstra că vânătorii au învins 

și că au liber să ucidă orice viețuitoare. Dar populația de cocoș de munte 

este în declin în munții Carpați, tocmai din cauza deranjului masiv cauzat 

de om, mai ales exploatările forestiere.” 

 

https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/tanczos-barna-a-

redeschis-vanatoarea-la-cocosi-de-munte-dupa-10-ani-de-interdictie-

cota-cea-mai-mare-in-harghita-2106933 

 

       În acelasi timp, vă reamintim că trustul de presă Digi nu se află la 

prima abatere de acest gen, si că întreaga campanie a Agent Green, prin 

numitul Gabriel Păun, în privința ursului așa-zis Arthur a fost de fapt o 

campanie de dezinformare a cetățenilor și o decredibilizare a turismului 

ca ramură importantă a economiei României, întrucât nu s-a dovedit nimic 

ulterior din cele susținute la acea vreme, nici că Agent Green a monitorizat 

acel urs (așadar atribuirea numelui Arthur a fost menită să impresioneze 

auditoriul prin analogia regelui Arthur cu regele carpaților - ursul brun) si 

nici că partida de vânătoare s-ar fi desfășurat în afara legii. În fapt, 

lansarea campaniei Arthur in 5 mai 2021 a avut un cu totul alt scop și 

anume distragerea atenției opiniei publice de la faptul că exact la acea 

dată, Judecătoria Hunedoara inregistra pe rol procesul în care colegul de 

asociație a lui Gabriel Păun a fost inculpat pentru tentativă de omor, iar 

ulterior a fost și condamnat prin sentință definitivă. 

        Prin urmare, vă rugăm să evitați pe viitor prezentarea declarațiilor 

sau punctelor de vedere ale acestei organizații cu privire la vânătoare, cu 

atât mai mult a președintelui Gabriel Păun, întrucât nu faceți altceva decât 

să vă dezinformați cititorii. 

        Și dacă totuși există și alte interese financiare la trustul de presă Digi, 

iar banii cu care acest ong sponsorizat în cea mai mare parte din afara țării 

sunt mai tentanți decât a prezenta realitatea, vă avertizăm că aveți 

obligația să respectați legislația în ce privește conținutul audiovizual. 
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https://www.digifm.ro/stiri/intern/asociatia-agent-green-cere-demisia-

ministrului-tanczos-barna-143172?fbclid=IwAR2m-bsNFJ23-

BZxO9O0SCyelFiZzDdDymy6bJJkl9Yav6gyGZaW11IICpM 

       Cu privire la articolul de mai sus, considerăm că au fost încălcate 

prevederile art. 40 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 

și vă rugăm să procedați la rectificarea acestuia, în caz contrar ne 

rezervăm dreptul de a sesiza instituțiile abilitate. 

Cu stimă. 

     Data,                                         Președinte, 

     12.10.2022                                   Adrian Lică                    
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