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Decizia nr. 598 din 04.06.2019
privind somarea S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L.,
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2,

Construcţia C1, parter, jud. Prahova
CUI: 14954665 Fax: 0378.603.160

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 4 iunie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 5878/24.05.2019,
cu privire la emisiunile informative şi de dezbateri, difuzate în perioada 18-24.05.2019, de
postul ROMÂNIA TV.

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 eliberată la
23.11.2017 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 47 alin. (2) şi 70 din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 47 alin. (2) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror

forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe.
- art. 70 În cadrul programelor de ştiri şi dezbateri care abordează probleme de

interes public privind minorităţile etnice, religioase sau sexuale se va prezenta şi un
punct de vedere al acestora.

În fapt, în cadrul emisiunilor informative şi de dezbateri, difuzate în perioada 18-24
mai 2019, postul ROMÂNIA TV a prezentat subiectul cu privire la incidentul din cimitirul
internaţional de la Valea Uzului.

Redăm din raportul de monitorizare:
18.05.2019

 Știrile România TV, ora 16:00
Titlu: BĂTAIE GENERALĂ ÎN CIMITIR, ANCHETĂ DE AMPLOARE.
S2 (rep.15.22-17:47, sel.18-16) În cadrul grupajului informativ a fost invitat prin telefon preotul Vasile

Antonie Tămaș care a făcut unele afirmaţii cu privire la acest incident:
Prezentator: Este foarte revoltat și părintele patriot din Covasna. Chiar în aceste momente, într-o

legătură directă cu noi, a aflat informaţii noi, chiar acolo de la faţa locului. Părinte, bună ziua! Ce s-a întâmplat
acolo inadmisibil? Au făcut imaginile acestea înconjurul lumii și nu numai. Ce-aţi reușit să aflaţi?

Vasile Antonie Tămaș: Lucrurile sunt foarte simple. Acel cimitir de la Valea Uzului este un cimitir
internaţional al celor căzuţi în război. În acel cimitir își dorm somnul de veci români, unguri, italieni și alţi ostași din
alte naţionalităţi. În anul 1994 această ciumă bubonică numită UDMR a participat prin oamenii săi…

Prezentator: Vă rog, sunt cuvinte prea dure.
Vasile Antonie Tămaș: Da. Sunt foarte dure cuvintele și mi le asum. Această ciumă bubonică a

participat prin oamenii săi la distrugerea crucilor ostașilor români din acel cimitir. Acum, primarul din
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Dărmănești a vrut să repună crucile ostașilor români în acel cimitir internaţional, să facă o troiţă și la fel,
prin consimţământul UDMR, deși eu nu cred niciodată, deși ei astăzi au încercat să se dezică de acele acţiuni,
prin consimţământul UDMR acei extremiști au fost și au învelit crucile ostașilor români în saci menajeri.

Prezentator: S-a ajuns la bătaie.
Vasile Antonie Tămaș: În momentul în care niște patrioţi au încercat să meargă acolo la faţa locului

să vadă despre ce este vorba, aţi văzut și dvs., aceiași extremiști cu porniri hortiste, aceiași urmași ai lui
Miklos Horthy, i-au luat la bătaie, i-au târât pe jos, le-a luat aparaturile, le-au distrus. Deci, despre asta
vorbim. Și, aș vrea să transmit pe această cale, pentru că nu numai eu sunt revoltat, o ţară întreagă este
revoltată, aș vrea să spun: rușine Ministerului Apărării Interne pentru felul în care nimeni nu a fost prezent
acolo să apere eroii români, nimeni nu a luat nicio atitudine. Cei care faceţi manifestaţii, se adună zeci de mii
de oameni prin toate orașele ţării susţinând diferite partide și eroii români zac tăvăliţi pe jos și batjocoriţi de
extremiștii hortisti la Valea Uzului. Aceasta este realitatea, s-o spunem pe nume.

Prezentator: Vă mulţumim, părinte și sperăm ca autorităţile, poliţia, să-și facă datoria și să vedem ce va
urma după această anchetă și după scandalul de ieri. A fost părintele patriot Vasile Antonie Tămaș, acolo, din
Covasna.

23.05.2019
 Știrile România TV, ora 10:00

Titlu: PERCHEZIȚII ÎN DOSARUL PROFANĂRII CRUCILOR
Invitat: Valentin Guia- teolog (prin telefon).
S3 (rep.58.22, sel.23-9- 01.32, sel.23-10) Prezentator: Percheziţii de ultimă oră în Bacău și Harghita în

dosarul profanării crucilor din Cimitirul Internaţional Valea Uzului. Descinderile se fac în urma acoperirii
crucilor românilor cu saci de gunoi. Teodora Miron are informaţii.

Teodora Miron: Bun găsit! Percheziţiile sunt în desfășurare în această oră în judeţele Bacău și Harghita
și sunt vizate persoane suspectate că ar fi acoperit săptămâna trecută 52 de cruci ale eroilor din Cimitirul
Internaţional Valea Uzului. Conform unor surse, vizată de anchetă ar fi și o femeie care, în 2017, a protestat la
o vizită a lui Viktor Orban și ar fi fost atacată de alţi participanţi la protest. Poliţiștii urmează să ducă mai
multe persoane la audieri, iar la finalul acestora să ia și măsurile legale se impun în astfel de cazuri.

Prezentatorul a invitat prin telefon pe teologul Valentin Guia.
Prezentator: Ce spuneţi dvs. de tot acest scandal?
Valentin Guia: În primul și primul rând, trebuie să citim printre rânduri declaraţia ministerului de Interne

legat de percheziţii. Atâta timp cât se organizează percheziţii în 2 judeţe, în mai multe localităţi, aici clar este vorba
de o structură mult mai bine organizată și nu este vorba de niște cazuri individuale, independente. Al doilea lucru.
Aici este vorba de un atentat la identitatea naţională a românilor. Dacă ţineţi minte și în procesul rătăcitului acela
care i-a dat foc lui Avram Iancu în piaţa din (…) din secuime de acolo, ei au mers până la capăt. Cu aceste lucruri
nu este de jucat. Cu atât mai mult cu cât este vorba de o finanţare și de niște structuri iredentiste care sunt în
ultima vreme și care nu sunt deloc lăsate, cu care nu trebuie să glumim.

Prezentator: Bun, dar partea maghiară spune că acele cruci au fost construite de autorităţile române
peste mormintele unor oameni care nu erau români. Practic, acolo consideră că a fost făcută o greșeală, că n-
ar fi trebuit construit. Practic, nu era nicio legătură între crucile respective și ce era, trupurile din pământ.

Valentin Guia: Acum, nu știu dacă neapărat cuantumul crucilor, lucrul acesta trebuie să facă dovada
faptului că acolo este o eroare istorică. Să știţi că, la Cluj- Napoca, pe grupul statuar al lui Matei Corvin, există
steagul Moldovei, pe care unul din generali îl ţine la picioarele calului și este tot o eroare istorică, pentru că
Matei Corvin niciodată nu a învins Moldova, dar dacă reparaţiile acestea de-a lungul timpului nu se pot face,
asta nu înseamnă că trebuie să apară niște disensiuni între cei acre locuiesc… . Lucrurile acestea trebuie
rezolvate la un alt nivel și nu de genul acesta, cu saci menajeri sau cu tot felul de patentate la identitatea unora
sau altora.

Prezentator: Bun, am înţeles punctul dvs. de vedere. Mergem mai departe.
 Știrile România TV, ora 12:00

Titlu: VICEPRIMAR UDMR SĂLTAT ÎN DOSARUL PROFANĂRII CRUCILOR/ PERCHEZIȚII ÎN
DOSARUL PROFANĂRII CRUCILOR
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S4 (rep.02.10-03.46, sel.23-12) S-a prezentat informaţia că: sunt percheziţii ample astăzi în Bacău dar și

Harghita în dosarul profanării cimitirului Valea Uzului. S-au făcut percheziţii în locuinţele mai multor persoane
suspectate că au acoperit curcile eroilor români din cimitir cu saci din plastic de culoare neagră. Printre cei
care au fost duși la audieri este și viceprimarul localităţii Sânmartin. Viceprimarul UDMR a fost ridicat de
poliţiști după ce mai întâi au făcut percheziţii în locuinţa lui. (…) Printre suspecţi se află și o femeie care, în
2017, a protestat în timpul vizitei premierului Ungariei Viktor Orban și care a fost atunci agresată de către alţi
manifestanţi. Această anchetă a fost deschisă după ce crucile a 52 de eroi au fost acoperite cu saci negri din
plastic. A fost acoperit, de asemenea și monumentul din cimitirul Valea Uzului, un monument pentru care UDMR
a cerut intervenţia premierului Dăncilă.

Aceleași informaţii au fost prezentate și în cadrul grupajelor informative de la orele 13:00, 14:00, 16:00,
18:00, 23:00.

 Știrile România TV, ora 15:00
S5 (rep. 18.49-23.33, sel.23-15) Titlu: BATJOCURĂ ÎN CIMITIR, POLITICIAN SĂLTAT DE POLIȚIE
Invitaţi: Dragoș Frumosu- sindicalist; Sorin Ilieșiu- fost senator; Bogdan Ficeac- sociolog (prin telefon)
Moderatoare: Violeta Romanescu.
Moderatoare: Domnule Ilieșiu, cum să ajungi să faci astfel de lucruri?
Sorin Ilieșiu: Mi se pare inacceptabil, inadmisibil, intolerabil să faci un asemenea gest faţă de cel mai

tolerant popor din Europa. Dacă te uiţi în orice dicţionar, cei mai toleranţi din Europa, sunt românii. Cei mai
toleranţi, cei mai primitori. După ce că i-am tolerat la noi pe străini, i-am primit de toate etniile, să ne facă așa
ceva?! Mie mi se pare inacceptabil.

Moderatoare: Dar nu există autorităţi?
Sorin Ilieșiu: La fel cum inacceptabil a fost ca statuia lui Mihai Viteazu din Oradea să fie scoasă și îmi

pare foarte bine că președintele UNPR, Gabriel Oprea, a făcu o cerere către primul ministru ca statuia ca nu
cumva să fie scoasă sau, dacă e scoasă, să fie imediat pusă înapoi. Deci, mi ase pare că ne călcăm în picioare
simbolurile naţionale, acuma la un an după centenarul Marii Uniri?

Moderatoare: Domnule Frumosu, să intri într-un cimitir și să pui saci de gunoi?!
Sorin Ilieșiu: E o blasfemie, un sacrilegiu. Deci, așa ceva ar trebui pedepsit cu …
Moderatoare: Ce fel de oameni sunt aceștia care ajung să facă lucruri de tipul acesta ?
Sorin Ilieșiu: Mai ales că sunt saci de gunoi, până la urmă, nu?
Dragoș Frumosu: Vedeţi, cred că tot de la considerentele politice, de la lupta asta politică se ajunge să

se întâmple și lucrurile astea. Eu vreau să vă spun, eu cunosc foarte bine o parte din satele unde trăiesc români
ţi maghiari. Domnule, oamenii ăia se înţeleg perfect!

Moderatoare: Sunt convinsă că se întâmplă așa ceva!
Dragoș Frumosu: Se ajută între ei. Oamenii ăia se ajută, uneori …
Moderatoare: Mai mult ca noi românii: români între români.
Dragoș Frumosu: Pentru că am observat că turcii în România și în orice ţară, se ajută între ei, o parte

din ţările arabe se ajută.
Moderatoare: Da, e comunitatea lor.
Dragoș Frumosu: Da, e comunitatea lor. Noi cred că și dincolo ne facem rău, dar mă rog, cred că e ceva

în sângele nostru să fim puţin altfel, dar lucrurile astea sunt făcute, nici nu poţi să spui cu răutate. Sunt făcute
fără cap, cred, de oameni care nici nu văd lucrurile normal. Nici nu poţi să pui că au fost îmbătaţi unii ca să
facă așa ceva. Faptul că ai pus gunoi peste toate crucile, însemnă că ai fost destul de lucid, că altfel cădeai pe
acolo, sau nu puteai să legi.

Sorin Ilieșiu: Deci, nu o cruce, ci zeci de, sau poate 100 de cruci au fost profanate în felul ăsta.
Dragoș Frumosu: Revin și spun. Legile, nu proaste, legile care nu au în ele mijloace și metode de

sancţiune dure. Citeam astăzi pe internet și mă uitam că sârbii au reintrodus pedeapsa cu moartea în cazul
violurilor, mai ales la copii. Deci, au luat o măsură categorică…

Sorin Ilieșiu: La noi pedofilia se prescrie.
Dragoș Frumosu: Și se întâmplă cam peste tot.
Sorin Ilieșiu: Exact și se consideră pedofilie numai sub 12 ani, peste 12 ani, e voie. Deci suntem un fel

de ţară fără Dumnezeu. Să încercăm să revenim la normal.
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Dragoș Frumosu: Legile ar trebui să aibă sancţiuni foarte dure în anumite condiţii și ar trebui să

învăţăm din lucrurile astea.
 Newsline, ora 17:00

S6 (rep.02.18-06.00, sel.23-17) Titlu: EROI UMILIȚI ÎN CIMITIR, LIDER POLITIC LUAT DE
POLIȚIE/ SCANDAL POLITIC LA NIVEL ÎNALT DUPĂ BATJOCURA DIN CIMITIR

Invitaţi: Florea Oana Consuela- PSD; Dobre Adrian- PRO România; Ciucu Adrian- PNL; Diaconu
Bogdan Mihai- PRU.

Moderatoare: Cristina Șincai.
Moderatoare: Nici nu ne dăm seama. Unde este scandalul, doamna? Pentru că dacă ne uităm a mers și în

politică, fără îndoială. S-a ajuns, invocând acest incident, să se rupă o alianţă politică.
Oana Consuela a menţionat că România este apreciată ca ţară pentru drepturile pe care le acordă

minorităţilor. Cred că este un incident local, în plan local. Am citit comunicatul dat de UDMR. Nu știu ce
guvern trebuie să intervină și unde, din moment ce e vorba de infracţiuni. Când e vorba de infracţiuni, este
normal că e atributul Parchetului, organelor de anchetă, nu are treabă guvernul. Avem separaţia puterilor în
stat, nu avea ce să intervină acolo. Nu cred că de la această problemă punctuală trebuie să inflamăm acum o
problemă interetnică, pentru că așa cum spuneam înainte, este o problemă strict locală, care ţine de
cercetarea penală. Doi. Colaborarea cu UDMR, în plan guvernamental, să știţi că a fost în condiţii de
transparenţă. S-a discutat pe fiecare proiect de lege în parte, indiferent că venea de la UDMR sau de la PSD și
dacă aţi observat, numai puţin.

Moderatoare: Nu vreau să vă contrazic, dar știm și UDMR-ul acesta, îi înţelegem și pe ei. De o viaţă
încearcă să aibă un statut, de-o viaţă nu știu ce, de fiecare dată sunt…

Oana Consuela: Ce vreau să spun e că nu întotdeauna, aţi observat și dvs., UDMR a votat cu noi. De
asta spun că a fost un acord de colaborare, dar s-a negociat, nu s-a mers…

A fost întreruptă difuzarea emisiunii pentru o transmisiune în direct de la Primăria Capitalei.

24.05.2019
 Știrile România TV, ora 07:00

Titluri: EROII BATJOCORIȚI ÎN CIMITIR, POLITICIAN SĂLTAT DE POLIȚIE
S7 (rep.12:32-14:07, sel.24-7) Moderatorul: Scandalul crucilor profanate în Cimitirul Eroilor din Valea

Uzului ia amploare. Poliţiștii au făcut mai multe descinderi în Bacău și Harghita. În anchetă este vizat și un
viceprimar UDMR care a fost săltat și dus la audieri.

Au fost difuzate secvenţe înregistrate filmate în cimitir în care mai multe persoane au învelit în saci negri
monumentele funerare. Aceștia au vorbit în limba maghiară. De asemenea, au fost prezentate, de mai multe ori,
imagini de ansamblu cu întreg cimitirul în care se puteau observa monumentele funerare învelite cu saci negri.

Voce din off: Poliţiștii au declanșat o anchetă pentru identificarea persoanelor care au acoperit cu saci
negri de plastic toate cele 52 de cruci ale eroilor români dar și monumentul din Cimitirul Internaţional Valea
Uzului. Descinderile s-au desfășurat la locuinţele a cinci suspecţi. Printre cei vizaţi s-a numărat și viceprimarul
comunei Sânmartin din Judeţul Harghita. De asemenea oamenii legii au descins și acasă la o activistă care în
2017 a protestat în timpul vizitei premierului ungar Victor Orban. De asemenea, percheziţiile au avut loc și în
dosarul deschis după ce George Simeon, candidat independent la europarlamentare a fost agresat în zonă și i s-
au furat telefoanele.

În continuare a fost prezentată o discuţie între un cetăţean aflat la faţa locului și persoana care a filmat în
cimitir:

Voce: De ce filmezi asta?
Voce: Dar de ce daţi în noi? Ce v-am făcut de daţi în noi?
George Simeon: Am fost lovit de extremiști maghiari aici, la Cimitirul Eroilor de la Valea Uzului.
Voce din off: UDMR a anunţat că rupe protocolul de colaborare cu PSD și ALDE până la soluţionarea

situaţiei cimitirului din Valea Uzului.
În cadrul știrilor nu a fost prezentat punctul de vedere al reprezentanţilor comunităţii maghiare din

România.
În ediţiile de dezbatere nu au fost invitaţi reprezentaţi ai comunităţii maghiare din România și nici nu a

fost prezentat punctul de vedere al acestora.
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Vizionând înregistrări şi analizând raportul de monitorizare având ca obiect

emisiunile informative şi de dezbateri, din perioada 18-24.05.2019, în care s-a
prezentat subiectul cu privire la incidentul din cimitirul internaţional de la Valea Uzului,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 47 alin. (2)
şi 70 din Codul audiovizualului.

Astfel, în ediţia informativă din 18.05.2019, de la ora 16.00, a fost prezentată
ştirea cu titlul „BĂTAIE GENERALĂ ÎN CIMITIR, ANCHETĂ DE AMPLOARE” . În
cadrul acestui grupaj informativ a intervenit telefonic o persoană, care referindu-se la
etnia maghiară şi UDMR a făcut următorul comentariu: „În anul 1994 această ciumă
bubonică numită UDMR a participat prin oamenii săi…Această ciumă bubonică a
participat prin oamenii săi la distrugerea crucilor ostașilor români din acel cimitir. Acum,
primarul din Dărmănești a vrut să repună crucile ostașilor români în acel cimitir
internaţional, să facă o troiţă și la fel, prin consimţământul UDMR, deși eu nu cred
niciodată, deși ei astăzi au încercat să se dezică de acele acţiuni, prin consimţământul
UDMR acei extremiști au fost și au învelit crucile ostașilor români în saci menajeri. ...
aţi văzut și dvs., aceiași extremiști cu porniri hortiste, aceiași urmași ai lui Miklos Horthy,
i-au luat la bătaie, i-au târât pe jos, le-a luat aparaturile, le-au distrus. Deci, despre asta
vorbim...eroii români zac tăvăliţi pe jos și batjocoriţi de extremiștii hortisti la Valea
Uzului. Aceasta este realitatea, s-o spunem pe nume.”

Faţă de acestea, membrii Consiliului au reţinut că în cadrul acestei ediţii
informative s-au făcut afirmaţii cu caracter xenofob la adresa etniei maghiare şi UDMR,
în condiţiile în care, potrivit art. 47 alin. (2) din Codul audiovizualului, este interzisă
difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste,
antisemite sau xenofobe.

De asemenea, în baza aceluiaşi raport de monitorizare, membrii Consiliului au
constatat că emisiunile informative şi de dezbateri, din perioada 18-24 mai 2019, au
fost difuzate şi cu încălcarea art. 70 din acelaşi act normativ.

Deşi în cadrul acestora au fost făcute comentarii care priveau şi minoritatea
maghiară în legătură cu incidentul relatat, subiect de interes public, radiodifuzorul nu a
prezentat şi punctul de vedere al acestei minorităţi, aşa cum dispune norma citată.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul art. 91 alin. (1) și alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-
TV 281.6/09.06.2011 eliberată la 23.11.2017 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-
6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018 pentru postul ROMÂNIA TV) se sancţionează
cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 47 alin. (2)
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şi 70 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual,
cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la
comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe
postul ROMÂNIA TV, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel
puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri,
următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ROMÂNIA TV cu
somaţie publică, deoarece, în contextul subiectului referitor la incidentul din cimitirul
eroilor de la Valea Uzului, în ediţia informativă din 18.05.2019 au fost făcute afirmaţii cu
caracter xenofob la adresa etniei maghiare, în condiţiile în care, potrivit art. 47 din
Codul audiovizualului, este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror
forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe.

De asemenea, în cadrul emisiunilor informative şi de dezbateri, din perioada 18-24
mai 2019, deşi s-au făcut referiri la minoritatea maghiară în legătură cu incidentul
relatat, subiect de interes public, nu a fost prezentat şi punctul de vedere al acestei
minorităţi, aşa cum prevede art. 70 din acelaşi act normativ.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
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