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CATRE ANRCTI 
Asociatia Sighisoara Durabila, grup de initiativa civica, str. Bastionului nr. 11, 
545400 Sighisoara si proprietara a site-ului 
www.sighisoaradurabila.wordpress.com, in temeiul prevederilor O.G. nr. 27/2002 si 
a prevederilor Legii nr. 544 / 2001, prin prezenta formulez urmatoarea reclamatie 
impotriva grupului de firme SON SIGHISOARA, cu sediul in str. Baratilor nr. 18 si a 
administratorului si proprietarului acestor firme, numitul BASA PETRU .

MOTIVARE
Din informatiile primite, incepand cu seara zilei de 29 mai 2008, numerosi cititori ai 
ziarului www.sighisoara-samizdat.ro au sesizat faptul ca site-ul respectiv nu mai 
era accesibil de catre clientii provider-ului internet TELESON Sighisoara. In 30 mai 
am fost sesizati de catre un coleg de asociatie ca site-ul web al asociatiei 
Sighisoara Durabila, la fel, nu mai era accesibil. La fel ca si in cazul site-ului 
sighisoara samizdat, si la site-ul nostru se efectua o redirectionare automata catre 
o publicatie (temporara?) numita Interesul Public care continea un articol 
calomnios la adresa unui candidat la Primaria Sighisoara. Am aflat de la martori si 
constatat personal ca, si in ziua alegerilor locale, 01 iunie 2008, la orele 17-20, 
site-ul  asociatiei SD inca nu era accesibil prin reteaua Teleson. Reprezentantul 
Asociatiei Sighisoara Durabila, impreuna cu un avocat au facut chiar o inregistrare 
video care probeaza cele afirmate mai sus. Inregistrarea facuta in prezenta poate fi 
vazuta aici: http://sighisoaradurabila.wordpress.com/2008/06/01/restrictionarea-
accesului-la-site-urile-sd-si-s-s-constituie-infractiune/ si aici: 
http://www.youtube.com/watch?v=zX9xiKaF1o4.  

Din articolele postate in acele zile pe ziarul www.sighisoara-samizdat.ro reiesea ca 
blocarea accesului s-a operat de catre s.c. Teleson, respectiv de catre angajatii sai. 
(Numele vehiculat in legatura ca aceasta operatie este “Alex”(?). Grupul Teleson 
aparent neaga responsabilitatea pentru cele intamplate, afirmand ca 
redirectionarea s-ar fi facut dintr-o retea care gazduieste site-ul www.sighisoara-
samizdat.ro. Faptul ca nici blogul Asociatiei Sighisoara Durabila, gazduit pe 
serverele unei firme din SUA nu a fost accesbil de catre clientii s.c. Teleson, 
demontreaza ca cele afirmate de s.c. Teleson nu pot fi adevarate. 

Fapta aratata
1. constituie infractiune conform art. 44 LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
2. incalca art. 6 Legea 504/2002 a audiovizualului, 
3. sectiunea 7 a Legii 67/2004 republicata, pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale,
4. prevederile art. 1 raportat la art. 2 , b din L. 544 / 2001 , precum si 
5. prevederile art. 29, 30 si 31 din Constitutia Romaniei.
De aceea, solicitam sa luati masurile impuse de lege pentru identificarea si 
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tragerea la raspundere a celor vinovati, sa sesizati alte autoritati competente in 
problema si sa ne comunicati in scris, in termenul prevazut de lege, masurile 
dispuse. 
Pentru eventuale informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel. 0747-
356810.

Va multumim pentru solicitudine!
Hans Hedrich, presedinte
Asociatia Sighisoara Durabila


