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Drept la replică – Libertatea.ro 

 

Site-ul Libertatea.ro a publicat luni, 06 ianuarie 2020, articolul ”Biblioteca Națională, despre 
participanții la petrecerea de revelion”, autor Adrian Ilie, care conține și un material video 
preluat din emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”, în care sunt prezentate informații pe care 
Biblioteca Națională a României le consideră eronate și nedocumentate, rezultatul fiind 
inducerea în eroare a publicului și prejudicierea imaginii instituției și a reprezentanților săi. 
Din acest motiv, solicităm dreptul la replică, prin care să aducem lămuririle necesare unei 
bune informări a publicului dumneavoastră. 

Vă prezentăm în cele ce urmează succesiunea reală a faptelor menționate: 

 

Biblioteca Națională a României a primit pe email, pe data de 20 noiembrie 2019, din 
partea doamnei Cristina Radu, reporter al publicației Libertatea, compania Ringier, o 
solicitare formulată în baza Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public, care a fost înregistrată sub nr. 7644 / 20.11.2019, solicitare la care, conform legii, 
instituția noastră avea obligația de a răspunde în cel mult 10 zile calendaristice. Astfel, 
Biblioteca Națională a României a formulat răspunsul prezentat în cadrul materialului video 
în termenul legal, pe data de 27.11.2019, iar acesta a fost transmis reporterului Libertatea 
prin e-mail pe data de 29.11.2019, dată la care Biblioteca Națională a României nu 
aprobase niciun eveniment ce urma a fi organizat în noaptea dintre ani, așa cum se și 
menționează în răspuns.    

Răspunsul instituției are numărul de înregistrare din data de 27.12.2019 dintr-o eroare 
umană, fiind scrisă luna decembrie 2019, în loc de luna noiembrie 2019. Însă 
corespondența a fost purtată, așa cum se poate verifica pe emailul Bibliotecii Naționale 
a României și pe cel al reporterului Libertatea, în luna noiembrie 2019.  Acest fapt 
poate fi dovedit și prin registrul de corespondență al instituției (numărul 7644 este 
aferent datei de 27.11.2019). 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 970/20.12.2019, zilele de 27 decembrie 2019 și respectiv 03 
ianuarie 2020 au fost declarate libere. Astfel, Biblioteca Națională a României nu avea cum 
să transmită un răspuns în data de 27 decembrie, așa cum se afirmă în materialul video 
menționat mai sus, întrucât în acea zi instituția a fost închisă.  

 

Totodată, în materialul video sus amintit, a fost pus în discuție faptul că, din cauza acestui 
eveniment, Biblioteca a fost închisă în zilele de sâmbătă 28 decembrie și respectiv sâmbătă 4 
ianuarie. Informația este de asemenea inexactă, întrucât nu evenimentul a dus la închiderea 
Bibliotecii în aceste zile, această situație fiind generată de acordarea celor două zile libere, 
stabilite prin Hotărârea de Guvern (”punte”).  

Menționăm că în zilele de 23-24 decembrie și respectiv 30-31 decembrie, Biblioteca 
Națională a României a fost deschisă publicului, în timp ce alte instituții cu atribuții similare 
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din București au fost închise în toată perioada sărbătorilor de iarnă, tocmai pentru că ne dorim 
să venim în întâmpinarea utilizatorilor noștri și să le permitem să studieze la Bibliotecă în cât 
mai multe zile din an. 

 

Referitor la faptul că doamna Carmen Mihaiu, Directorul General al Bibliotecii nu ar mai fi 
vrut să intre în legătură cu presa, deși a declarat că o va face, precizăm că, așa cum a afirmat 
și domnul Ministru în declarația sa, luni, 06 ianuarie, o echipă a Corpului de Control al 
Ministrului a venit la Bibliotecă pentru a verifica modul în care a fost organizat evenimentul 
artistic din noaptea dintre ani. Pentru Directorul General al Bibliotecii furnizarea 
informațiilor solicitate de către Corpul de Control al Ministrului este o obligație și, totodată, o 
prioritate, prin urmare, în după-amiaza zilei de luni, în timpul realizării emisiunii ”Adriana 
Nedelea LA FIX”, doamna Carmen Mihaiu s-a întâlnit cu echipa de control, fiind în 
imposibilitatea de a răspunde la orice apel telefonic. 

 

În aceste condiții, considerăm ca, prin articolul ”Biblioteca Națională, despre participanții la 
petrecerea de revelion”, autorii prezintă informațiile trunchiat și nu iau în considerare 
toate aspectele precizate mai sus, iar în acest fel prejudiciază imaginea instituției. 

Biblioteca Națională a României, prin reprezentanții desemnați, stă la dispoziția presei pentru 
orice solicitare care vizează interesul public și, totodată, îndeamnă jurnaliștii să dea dovadă 
de responsabilitate și obiectivitate în comunicarea informațiilor. Ca urmare, solicităm 
preluarea acestui drept la replică, în condiții similare de vizibilitate, în cadrul publicației 
Libertatea, în cel mai scurt timp. 


