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Decizia nr. 354 din 28.07.2022 

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 
cu sediul în Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2, 

Construcţia C1, parter, jud. Prahova 
CUI: 14954665       

e-mail: office@rtv.net ;     fax: 0378.603.160 
 

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

 
 
 

Întrunit în şedinţa publică din 28 iulie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului               
a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 6259/03.06.2022,                        
cu privire la emisiunea Ediție de seară, Ediție - Eveniment difuzată în ziua de 2 iunie 2022  
de postul ROMÂNIA TV.  

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. 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 dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunii analizate, membrii Consiliului                
au constatat că S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 47     
alin. (3), 40 alin. (4) și 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate:  
- art. 47 alin. (3): Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare 
generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, 
naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie 
socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice. 
- art. 40 alin. (4): Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să 
probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate 
sunt acestea. 
- art. 64 alin. (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

a)asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
b)informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
 

În fapt, postul de televiziune ROMÂNIA TV a difuzat, în direct, în ziua de 2 iunie 2022, 
în intervalul orar 19.58-20.45, emisiunea de dezbatere Ediție de seară, moderată de Violeta 
Romanescu, în cadrul căreia s-a discutat despre evenimentul organizat de Ziua Eroilor la 
Cimitirul din Valea Uzului. 

. 
Invitați:  

• în studio: Alice Drăghici (avocat), Ana Cătăuță (deputat PSD); 
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• prin apel video: Tudor Polak (deputat PNL), Sorin Roșca Stănescu (jurnalist);  
• prin telefon: Silvia Petre (reprezentant al pensionarilor), George Simion (AUR). 
Redăm din raportul de monitorizare aspectele sesizate de petent și analizate de membrii 

Consiliului: 
 

Subiecte discutate în emisiune: Adunarea Patrioților de la Valea Uzului; 
acordarea voucherelor sociale în valoare de 250 lei oferite prin programul guvernamental 
„Sprijin pentru România”; majorarea salarială de 65 de lei pentru angajații din educație; 
ajutorul special în cuantum de 700 lei oferit pensionarilor cu venituri mai mici sau egale cu 
2000 de lei; posibilitatea majorării pensiilor din ianuarie 2023. 

 

S1 (rep.58:35-59:44, sel.19) 
La începutul emisiunii, moderatoarea a făcut următoarea introducere: 
Titluri: IMEDIAT: ADUNAREA PATRIOȚILOR, CINE AMENINȚĂ CU 

RĂZBUNAREA; (...) 
Violeta Romanescu: Bună seara, bine ați venit la Ediția de seară! Avem un anunț 

important, anunțul serii, doamnelor și domnilor, George Simion descinde în locul unde a 
fost fugărit. Sunt transmisiuni speciale cu colegii mei de la adunarea patrioților, o să vedeți 
imediat cine amenință cu răzbunarea. Sute de oameni sunt chemați în stradă, avem imagini 
de ultimă oră chiar din Valea Uzului imediat. Între timp, ministrul Marius Budăi vine și el cu 
informații de ultimă oră, cu declarații de ultimă oră, este anunțul serii, o să vedeți imediat ce 
se întâmplă cu banii pentru pensionari. Între timp, cardurile, doamnelor și domnilor, sunt 
goale, vor fi încărcate în perioada imediat următoare, o să vedem când anume vor primi 
pensionarii acel ajutor de 250 de lei odată la două luni. Vorbim și despre majorarea 
pensiilor, o să vedeți imediat de ce se ceartă guvernanții, sunt dosare de pensii analizate, 
s-au greșit calculele, unde s-a greșit vedeți în minutele următoare și o să vă prezentăm și 
categoriile care nu vor mai primi facilități fiscale în lunile următoare. 

 

Pe parcursul emisiunii, subiectul reclamat a fost discutat timp de aproximativ             
18 minute, în următoarele intervale orare: 20:00-20:08 (rep.00:07-08:24, sel.20) și 20:25-
20:35 (rep.25:24-35:47, sel.20), după cum urmează (transcript integral): 

S2 (rep.00:07-01:06, sel.20) 
Titluri: ADUNAREA PATRIOȚILOR, CINE AMENINȚĂ CU RĂZBUNAREA; GEORGE 

SIMION, DEZVĂLUIRI DESPRE INSTIGAREA ÎN ARDEAL; SUTE DE OAMENI CHEMAȚI 
CU STEAGURI ÎN STRADĂ;  

A fost prezentată o înregistrare, în regim de Breaking News, care a conținut imagini, 
filmate la cimitirul din Valea Uzului, cu mai multe persoane prezente la evenimentul 
organizat de Ziua Eroilor. De asemenea, în imagini s-au văzut mai multe steaguri ale 
României. 

Pe fundal s-au auzit cântece patriotice, iar la un moment dat oamenii aflați la fața 
locului au scandat, astfel: 

Voce bărbat: Trăiască! Trăiască! 
Voci (strigând în cor): Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și Țara Românească! 

Trăiască, trăiască, trăiască și-nflorească Moldova, Ardealul și Țara Românească! 
Voce bărbat: Mulțumesc foarte mult că mare parte dintre cei pe care-i văd aici ați venit 

din diverse colțuri ale țării! 
 

S3 (rep.01:07-03:24, sel.20) 
Titlu: SUTE DE OAMENI CHEMAȚI CU STEAGURI ÎN CIMITIR; 
Violeta Romanescu: Tensiune maximă în Valea Uzului, doamnelor și domnilor, de 

acolo vin imaginile. Colega mea, Aurina Petrea, vine cu toate informațiile. Aurina, te 
ascultăm! 
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Prin transmisiune video directă de la Valea Uzului, Harghita (mențiune în colțul din 

stânga-sus al ecranului) a intervenit Aurina Petrea, corespondent România TV, după cum 
urmează: 

Aurina Petrea (corespondent România TV): Curtea cimitirului internațional din Valea 
Uzului s-a umplut de credincioși, sunt oameni îmbrăcați în costume populare, cu steaguri în 
mâini, care au venit să-și cinstească eroii. Așadar, sute de oameni din toate colțurile țării au 
venit de Ziua Eroilor, aici, pe Valea Uzului. Printre ei se află și liderul AUR, George Simion, 
cel care-n anul 2019, chiar aici, a avut parte de anumite probleme, mai exact a fost agresat 
fizic de către etnicii maghiari care pur și simplu au acoperit aceste cruci cu saci negri. De 
altfel, el atunci a făcut și o plângere penală împotriva celor care l-au agresat. (rep.00:55, 
S3) Iată că astăzi acest cimitir este din nou un motiv de dispută între județele Bacău 
și Harghita. Și mai exact, etnicii maghiari spun că aceste cruci ale ostașilor români 
nu ar trebui să fie aici și că ar trebui dărâmate. De altfel, ei s-au adresat și instanței 
care, culmea, le-a dat câștig de cauză. Doar că primăria din Dărmănești, cea care are 
în grijă și această zonă, nu s-a lăsat, a făcut contestație la această sentință a 
Instanței și se așteaptă acum o decizie a Instanței Superioare. Românii prezenți aici, 
astăzi, în Valea Uzului, spun că dacă aceste cruci vor cădea, atunci va cădea și demnitatea 
românilor și că nu ar trebui să se lase călcați în picioare și umiliți, și ar trebui să lupte pentru 
acest cimitir unde-și dorm somnul de veci eroii neamului. Sunt foarte multe forțe de ordine 
în zonă, există o mobilizare fără precedent, asta pentru ca lucrurile să nu degenereze, 
pentru că aici sunt sute de oameni, este foarte posibil să fie printre ei și etnici maghiari și 
atunci pentru a evita degenerarea unui conflict s-au luat măsuri de siguranță fără 
precedent. 

Au fost prezentate imagini cu mai multe persoane aflate în cimitir. Unele persoane 
purtau costum popular, altele aveau drapelul României în mână sau își acoperiseră spatele 
cu acesta. De asemenea, unele cruci aveau legat un șnur în culorile drapelului României. 

 

S4 (rep.03:25-05:20, sel.20) 
Titluri: TENSIUNI ÎNTR-UN LOC SFÂNT AL ROMÂNILOR ÎN ZI DE SĂRBĂTOARE; 

GEORGE SIMION, DEZVĂLUIRI DESPRE INSTIGAREA ÎN ARDEAL; SUTE DE OAMENI 
CU STEAGURI ÎN CIMITIR; 

Violeta Romanescu: Mulțumesc mult Aurina Petrea. Vă spunea colega mea că 
George Simion se află printre oameni, a stat de vorbă și ea cu el. De asemenea, în câteva 
minute o să ni se alăture inclusiv George Simion, da' haideți să-l ascultăm în primele 
momente când a ajuns aici în Valea Uzului. 

A fost difuzat un scurt interviu în care George Simion a făcut următoarele comentarii: 
Aurina Petrea: De ce-ați venit astăzi, aici, la Valea Uzului? 
George Simion: Vin încă de acum trei ani, de când s-au pus saci negri pe aceste 

cruci. 
Aurina Petrea: Ați fost agresat atunci, aveți amintiri. 
George Simion: Am fost bătut și am fost tâlhărit, justiția nu funcționează, dar nu vom 

permite niciodată șovinilor care sunt la guvernare acum să dărâme aceste cruci. Avem 
nevoie fiecare să putem să ne plângem morții, să ne plângem eroii, să punem o floare, să 
punem o lumânare, dar nu am fost lăsați aici, la Valea Uzului. Cer ministrului Apărării să ia 
în gestiune, la Cultul Eroilor, la Ministerul Apărării Naționale, acest cimitir internațional ca să 
nu mai fie pradă pentru cei de la UDMR. 

Aurina Petrea: În primă instanță au și câștigat. Magistrații le-au dat câștig de cauză,  
s-a făcut recurs. 

George Simion: De multe ori... 
Aurina Petrea: Credeți că vom vedea aceste cruci dărâmate? 
George Simion: De multe ori justiția română nu mai face dreptate și dacă e cazul să 

dărâmi niște cruci, pentru că aici... spun arhivele, spune Cultul Eroilor, n-o spunem noi, sunt 
și soldați români. Trebuie să fim lăsați să ni-i plângem și tocmai de aceea cimitirul acesta 
trebuie să fie un loc în care fiecare își plânge morții, nu sunt ținuți unii peste gard. 
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S5 (rep.05:21-08:24, sel.20) 
Titlu: SUTE DE OAMENI CHEMAȚI CU STEAGURI ÎN CIMITIR;  
Violeta Romanescu: Urmărim imagini, în continuare, din Valea Uzului. Doamna 

avocat, Alice Drăghici, de ce întotdeauna au fost aceste conflicte între etnicii maghiari și 
românii noștri? Pentru că mi-aduc aminte de George Simion acum vreo trei ani de zile când 
efectiv a fost fugărit la propriu și bătut, și ați văzut ce ne-a povestit, nemulțumit de justiție, 
că justiția n-a făcut absolut nimic. 

Alice Drăghici: Da, așa era atunci, am văzut cu toții, gesturile de atunci au fost 
groaznice, au fost puși saci negri de gunoi peste crucile eroilor. Astăzi este Ziua Eroilor și 
dincolo de foarte multe lucruri detestabile pe care le-a făcut domnul Simion, gen fugăreli 
prin parlament, insulte, filmări aiurea, provocări la adresa colegilor din alte partide, ce-a 
făcut astăzi e minunat și foarte mișcător. Adică chiar de Ziua Eroilor merita să facă lucrul 
ăsta, a fost o manifestare foarte emoționantă cu drapelele României, cu foarte mulți oameni 
care-au venit acolo să-i fie alături, așa trebuie să se întâmple lucrurile. Când e vorba de 
morți, de eroi, de oameni care și-au pierdut viața pentru o cauză sfântă, nu mai au loc 
niciun fel de dispute din astea mici, mărunte. Moartea este peste orice, iar moartea pentru 
patrie este sfântă. Astea nu sunt niște vorbe, așa va fi întotdeauna, așa a fost întotdeauna. 
Când mori pentru un ideal, asta te înalță și la acest nivel cred că respectul nostru față de 
oamenii care au pierit în aceste condiții și pentru un ideal trebuie să fie egal, că sunt 
români, că sunt maghiari. Sigur că gestul etnicilor maghiari nu știu dacă a fost atunci o 
mișcare politică neapărat, este foarte greu să spun, cert este că într-adevăr domnul Simion 
atunci a fost și el nu neapărat deplasat, a avut o atitudine puțin excesivă, a profitat de 
situația care s-a creat acolo, era și într-o ușoară campanie cred, răspunsul a fost mult peste 
ce făcea domnul Simion, cu adevărat că l-au fugărit, nu știu dacă l-au și agresat fizic, nici 
nu mai era nevoie să se ajungă așa de departe pentru c-am văzut cu toții ce a fost acolo, o 
nenorocire, o chestie absolut oribilă, iar acoperirea crucilor cu saci negri de gunoi, asta este 
o imagine pe care nu avem cum s-o mai vedem vreodată și n-o putem șterge, dar în orice 
caz o considerăm o pată foarte urâtă. Că se luptă în instanță... Pentru ce se luptă în 
instanță? Pentru crucile morților noștri, sunt eroii noștri, ai tuturor. Ei trebuie slăviți și cinstiți, 
și-n zilele acestea de mare sărbătoare și recunoștință, toți, români și maghiari, trebuie să 
meargă acolo, să le cinstească memoria. Dacă încă în secolul XXI și după ce am trecut prin 
atâtea încercări, vorbesc de cele de dată recentă, după ce avem un război la doi pași de 
noi, încă nu înțelegem ce înseamnă moartea în război, eroismul, cauza sfântă a apărării 
țării, înseamnă chiar că n-am înțeles nimic din istoria pe care-o trăim acum. 

Pe ecran splitat au fost difuzate imagini, filmate la evenimentul organizat de Ziua 
Eroilor, cu oamenii adunați la cimitirul din Valea Uzului. De asemenea, în imagini s-au văzut 
mai multe steaguri ale României. 

 

Prin legătură telefonică directă a intervenit George Simion: 
Titlu: GEORGE SIMION, DEZVĂLUIRI DESPRE INSTIGAREA ÎN ARDEAL 
S6 (rep.25:24-30:40, sel.20) 
Violeta Romanescu: Așadar ne întoarcem, doamnelor și domnilor, în Valea Uzului, 

pentru că George Simion a venit în această zi extrem de importantă, aici, în Harghita. Bună 
seara, domnule Simion, mulțumesc mult pentru prezență. 

George Simion: Bună seara, mă auziți? 
Violeta Romanescu: Da, da, v-auzim. Domnule Simion, astăzi ați mers în Valea Uzului 

chiar de Ziua Eroilor, în primul rând să ne explicați, să ne spuneți... să le spuneți celor care 
se uită acum la televizor, cu ce mesaj, cu ce sentiment ați mers aici. 

(rep.00:38, S6) George Simion: Acolo la Valea Uzului este o situație complicată, 
întrucât avem un cimitir internațional confiscat de către cei de la UDMR. În 2019 am 
fost acolo pentru că asupra crucilor eroilor români (neinteligibil) făcuseră un atentat, 
voiau să le dărâme, după aia au pus saci negri de gunoi. Au venit și astăzi, de Ziua 
Eroilor, foarte mulți români din toate județele, mulți membri și simpatizanți AUR, 
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oameni din societatea civilă Asociația Calea Neamului, Societatea (neinteligibil). Îi 
felicit pe organizatori, pe cei din Primăria Dărmănești, i-au pus într-un fel la... i-au 
cumințit pe cei de la UDMR care răpiseră acest loc care ar trebui să fie loc de 
reculegere și pentru români, și pentru maghiari, și pentru slovaci, și pentru italieni. Și 
ne gândim la ministrul Apărării, la domnul Dîncu care a spus că UDMR-ul nu ar mai trebui 
să aibă reacții șovine. Noi vom veni cu o propunere de lege ca Cimitirul Internațional de la 
Valea Uzului să treacă în administrarea MAPN-ului, (neinteligibil) pentru Cultul Eroilor se 
poate anula orice tensiune și dispută într-un fel teritorială, pentru că cei din Harghita susțin 
că acest cimitir e pe teritoriul lor. Noi, alături de Primăria Dărmănești în care mă aflu, 
credem că așa cum e sub diviziune a Dărmănești-ului, Valea Uzului, așa și acest cimitir ține 
de administrația Primăriei Dărmănești. 

Violeta Romanescu: Domnule Simion, profit de prezența dumneavoastră și aș vrea să 
discutăm un pic și despre conflictul acesta dintre unguri și români până la urmă pentru că 
sunt convinsă c-ați urmărit și dumneavoastră ultimele evenimente și vă dau exemplu, nu 
știu, dacă vreți meciul de hochei al Echipei Naționale unde jucătorii au mers și au cântat 
imnul Ținutului Secuiesc împreună cu galeria. Căpitanul echipei, da, român fiind, avea 
casca, da, de hochei pe care era desenat drapelul Ungariei. La meciul de Cupă, finală de 
Cupă, suporterii maghiari s-au ridicat și s-au întors cu spatele când s-a intonat imnul 
României și astea sunt doar câteva exemple. 

George Simion: Da, chiar câteva exemple, în total 8 provocări numărate în ultimele 
două săptămâni. 

Violeta Romanescu: Da' sunt doar provocări sau e mai mult de atât? 
(rep.03:24, S6) George Simion: Cei de la UDMR sunt... sunt în coaliția de 

guvernare, ei caută să creeze tensiuni etnice, să-și ducă la bun sfârșit planul pe care 
l-au desfășurat și-n martie 1990, Planul Aurora de dezmembrare a României. Vrem 
scoaterea UDMR din coaliția de guvernământ. Ați văzut a venit și președintele Ungariei, 
doamna Katalin Novak și s-a votat la o bornă, ei ar vrea să fie o bornă de hotar pe care au 
vopsit-o în steagul Ungariei în ciuda faptului că noi avem simboluri naționale care trebuie 
respectate. Nu poate să vină un președinte al altui stat să-și bată joc de simbolurile noastre 
naționale. Colegii noștri au fost acolo și au reparat această eroare, și au pus tricolorul 
românesc în (neinteligibil) inclusiv la granița județelor Alba și Cluj. Din păcate li se permite 
prea mult celor care au atitudini iredentiste, șoviniste. Coaliția de guvernământ UDMR, PSD 
și PNL nu avea nevoie de fapt de UDMR, PSD și PNL avea o majoritate (neinteligibil) și 
fără cei care... e și o glumă, UDMR-ul întotdeauna alege cu cine face guvernarea.  

Violeta Romanescu: Păi da, mă iertați, UDMR-ul... 
George Simion: Noi venim în fiecare an la Valea Uzului pentru a spune că nu poate 

UDMR-ul să privatizeze și să ia pe partid măcar, (neinteligibil) sau ce or fi ei, chestiuni cum 
ar fi cimitire internaționale, școli, universități. Am văzut problemele pe care le fac ei la Târgu 
Mureș, Poliția Locală în Târgu Mureș și alte orașe din țară au ajuns să aibă și (neinteligibil) 
bilingve și pe mașinile de poliție, să scrie și pe mașinile de poliție în altă limbă din păcate, 
parcă nu mai suntem în țara noastră și se dorește o co-dominație asupra Transilvaniei. 

Violeta Romanescu: Asta așa este, asta așa este, dar spuneți-mi altceva, domnule 
Simion! M-auziți? 

George Simion: Da, vă rog! 
 

S7 (rep.30:41-35:47, sel.20) 
Violeta Romanescu: Explicați-mi, un pic, care... care este planul? Pentru că spuneați 

că vor să-și ducă planul până la... până la sfârșit. 
(rep.00:10, S7) George Simion: Da, este Planul Aurora, planul de dezmembrare a 

României și faptul că UDMR aproape neîncetat este la guvernare timp de 30 de ani și-
și permit astfel de atitudini prin oameni din interiorul guvernului, Kelemen Hunor e 
vicepremier și a fost la un eveniment, și avea harta Ungariei Mari în spate. Domnul 
Tánczos Barna era în galeria Ungariei și-a cântat imnul, și-a zis Ținut Secuiesc. Pe de 
altă parte, ministrul Sportului, care n-a făcut nimic pentru sport decât niște patinoare 
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în centrul țării, în județul Harghita, n-a știut versurile de la Deșteaptă-te române. Noi 
toți știm că el știe aceste versuri, da' de fapt a fost o provocare, a vrut să ne sfideze 
și să nu le cânte. Nu respectă, oamenii ăștia nici nu jură pe Constituția României 
când depun jurământul. Nu e admisibil, iar PSD-ul este complice cu astfel de 
atitudini. 

Violeta Romanescu: Da' spuneați că faceți nu știu ce demers pentru scoaterea 
UDMR-ului de la guvernare. Mai exact, concret, ce faceți? 

George Simion: Păi, am cerut președintelui Camerei Deputaților și-am cerut celor de 
la PSD care, iată, n-au bani de pensii, nu știu pentru ce-au venit la guvernare, am auzit mai 
devreme că nu există bani de pensii și ei care se dădeau apărătorii pensionarilor îi lasă să 
trăiască în sărăcie. Au mărit inflația, au dublat prețurile, îl lasă pe Virgil Popescu care a 
nenorocit toți pensionarii, de fapt toți românii din România și acum PSD-ul zice că nu sunt 
bani de pensii. Bun și ce mai căutați la... la guvernare? De ce-l lăsați în continuare pe Virgil 
Popescu la Energie? De ce-l susțineți în continuare pe Klaus Iohannis? Cel care a... Virgil 
Popescu și cu Klaus Iohannis au fost de acord cu liberalizarea prețurilor. Care e atitudinea 
voastră? Cei de la PSD spuneți că sunteți alături de oameni și împreună cu ei. Cum îi 
susțineți pe pensionari? Cum susțineți copiii României, mărirea alocațiilor, salariile sunt o 
batjocură, se măresc salariile, noi suntem de acord să se mărească toate salariile, nu doar 
cele pentru anumiți funcționari din ministere. Nu-i admisibil așa ceva. Nici nu vă spun ce 
salarii avem noi în parlament pentru că foarte mulți o să... o să se supere în seara asta. 

Violeta Romanescu: Haideți, că nu-i plângem acum pe parlamentari. 
George Simion: Păi avem niște... păi cum să-i plângeți, doamnă? Sunt niște salarii 

enorme, 11.000 de lei și au la dispoziție un total, fiecare parlamentar - 50.000 de lei în 
fiecare lună. Cât câștigă un pensionar? 1000 de lei. Cât e ajutorul de handicap? Că mulți 
trăiesc din ajutorul de handicap - 500 de lei. Cât e o alocație? 200 de lei. Și ei spun că nu 
sunt bani. Da' sunt bani pentru partide politice, sunt bani pentru pilele și relațiile din 
ministere, ministere care nu produc, parlamentul nu produce. Să vedem... să vedem și cu 
bătaia asta de joc, cu încurajarea extremiștilor maghiari și cu acest cimitir de la Valea 
Uzului, care va fi răspunsul Ministerului Apărării. 

Violeta Romanescu: Da' ca și concluzie, sunt doar... le considerați doar niște 
provocări ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în aceste conflicte pe care le-am avut, 
dacă vreți să le spun așa, cu ungurii? Tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă sunt 
doar niște provocări și atât? 

George Simion: Nu sunt doar niște provocări și atât, sunt provocări la cel mai înalt 
nivel. Sunt provocări venite din interiorul cercului de putere din România, oamenii aceștia 
sunt în CSAT, în comisiile de SRI, de CIE, au dublă cetățenie, avem dușmanul 
(neinteligibil) și face politica economică a României și de asta avem duble cetățenii, de asta 
avem fel de fel de presiuni asupra românilor din Transilvania, de asta au existat retrocedări 
de-a dreptul în disprețul legii, de asta li s-a permis orice acestor oameni în... pe pământul 
strămoșesc. 

Violeta Romanescu: Ar fi trebuit să vedem și niște demisii sau niște demiteri în 
Guvernul României? Foarte scurt, vă rog! 

George Simion: Ar fi trebuit ca Tánczos Barna să fie înlăturat, să nu mai fie ministrul 
Mediului după ce a stat în galeria Ungariei. Ar fi trebuit o demisie de onoare din partea 
domnului Novak care nu știa imnul. Domnul Kelemen Hunor trebuia taxat și cineva trebuia, 
din coaliția de guvernare, ori de la PSD, ori de la PNL, să iasă: „Kelemen Hunor, tu chiar îți 
bați joc de noi, mergi la evenimente cu harta Ungariei Mari în spate? 

Violeta Romanescu: Bun, mulțumesc mult. 
George Simion: Ar fi trebuit. Din păcate PSD-ul și PNL-ul sunt de 32 de ani la 

cheremul celor de la UDMR. În sfârșit, noi am fost singurul partid politic prezent, astăzi, la 
cimitirele eroilor români, cum suntem la Valea Uzului am fost și acolo unde s-a trecut 
Prutul, la (neinteligibil) în Republica Moldova și în multe alte locuri. În sfârșit avem o 
contrapondere la UDMR.” 
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Analizând raportul de monitorizare şi vizionând selecţii din emisiunea de dezbatere 

Ediție de seară din 2 iunie 2022, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul                
a nesocotit prevederile articolelor 47 alin. (3), 40 alin. (4) și 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul 
audiovizualului care stabilesc interzicerea în programele audiovizuale a afirmațiilor 
defăimătoare generalizatoare la adresa unei comunități etnice, obligația în sarcina 
moderatorului de a solicita ferm interlocutorilor să probeze afirmațiile acuzatoare pentru a 
permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea și nu a asigurat o informare 
corectă și obiectivă a publicului, prin prezentarea unei distincții clare între fapte și opinii.  

Astfel, în contextul dezbaterii subiectului despre evenimentul organizat de Ziua Eroilor 
la Cimitirul din Valea Uzului, așa cum rezultă atât din titlurile afișate pe ecran: ”ADUNAREA 
PATRIOȚILOR, CINE AMENINȚĂ CU RĂZBUNAREA; GEORGE SIMION, DEZVĂLUIRI 
DESPRE INSTIGAREA ÎN ARDEAL; SUTE DE OAMENI CHEMAȚI CU STEAGURI ÎN 
STRADĂ”, cât și din conținutul discuțiilor pe această temă, membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul a încălcat grav prevederile art. 47 alin. (3) din Codul audiovizualului, 
întrucât, invitatul George Simion a făcut afirmații defăimătoare la adresa comunității etniei 
maghiare și al reprezentanților acesteia, precum: ”... etnicii maghiari spun că aceste 
cruci ale ostașilor români nu ar trebui să fie aici și că ar trebui dărâmate.”, ”... nu vom 
permite niciodată șovinilor care sunt la guvernare acum să dărâme aceste cruci”, ”acest 
cimitir internațional ca să nu mai fie pradă pentru cei de la UDMR.”, ”avem un cimitir 
internațional confiscat de către cei de la UDMR. ”, ”Cei de la UDMR ... caută să creeze 
tensiuni etnice, să-și ducă la bun sfârșit planul pe care l-au desfășurat și-n martie 
1990, Planul Aurora de dezmembrare a României.” , ”... este Planul Aurora, planul de 
dezmembrare a României”, fapt ce contravine prevederilor legale care interzic asemenea 
afirmații în cadrul oricărui program audiovizual, depășindu-se limita comunicării publice 
stabilite de reglementările în vigoare, neexistând justificare legală pentru exonerarea de 
răspundere a radiodifuzorului în ceea ce priveşte respectarea prevederilor incidente.  

În contextul dat, nu a existat o interferenţă în exercitarea dreptului la liberă exprimare, 
întrucât, prin afirmaţiile defăimătoare făcute la adresa comunității maghiare și al 
reprezentanților acesteia, radiodifuzorul nu a respectat îndatoririle şi responsabilităţile 
legale care interzic difuzarea programelor ce conţin afirmaţii defăimătoare generalizate la 
adresa unui grup definit pe criterii de etnie. 

 De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, în același context al discuțiilor, 
invitatul George Simion a făcut afirmații acuzatoare la adresa guvernanților, în general, și,  
la adresa d-lui Virgil Popescu, în special, precum și al altor entități publice, după cum 
urmează:  ”am cerut președintelui Camerei Deputaților și-am cerut celor de la PSD care, 
iată, n-au bani de pensii, nu știu pentru ce-au venit la guvernare, am auzit mai devreme că 
nu există bani de pensii și ei care se dădeau apărătorii pensionarilor îi lasă să trăiască în 
sărăcie. Au mărit inflația, au dublat prețurile, îl lasă pe Virgil Popescu care a nenorocit toți 
pensionarii, de fapt toți românii din România și acum PSD-ul zice că nu sunt bani de pensii. 
Bun și ce mai căutați la... la guvernare? De ce-l lăsați în continuare pe Virgil Popescu la 
Energie? De ce-l susțineți în continuare pe Klaus Iohannis?”, ”Sunt provocări venite din 
interiorul cercului de putere din România, oamenii aceștia sunt în CSAT, în comisiile de 
SRI, de CIE, au dublă cetățenie, avem dușmanul (neinteligibil) și face politica economică a 
României și de asta avem duble cetățenii, de asta avem fel de fel de presiuni asupra 
românilor din Transilvania, de asta au existat retrocedări de-a dreptul în disprețul legii, de 
asta li s-a permis orice acestor oameni în... pe pământul strămoșesc.”, fără ca moderatorul 
să-i solicite ferm să probeze aceste afirmații pentru a permite publicului să evalueze cât de 
justificate sunt acestea, astfel încât informațiile prezentate să fie imparțiale și publicul să fie 
corect informat, astfel cum dispun prevederile art. 40 alin. (4) și 64 alin. (1) lit. b) din Codul 
audiovizualului. 

Potrivit dispozițiilor invocate, moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm 
interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze 
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cât de justificate sunt acestea, iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să 
fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Pentru ca informațiile prezentate să fie corecte și imparțiale, membrii Consiliului 
consideră că radiodifuzorul avea obligația să prezinte și punctele de vedere ale persoanelor 
sau ai reprezentanților autorităților despre care s-a discutat în emisiune pentru a exista un 
echilibru al opiniilor, astfel cum prevăd dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul 
audiovizualului. 

În afară de aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a făcut 
o distincție clară între fapte și opinii, având în vedere că afirmațiile şi informaţiile prezentate  
în timpul emisiunii analizate nu pot fi catalogate ca fiind simple “opinii”, “judecăţi de valoare” 
sau “convingeri”, în condiţiile în care din conţinutul acesteia rezultă că au constituit acuzaţii 
factuale la adresa reprezentanților Guvernului, în speță, ai UDMR, precum și la adresa       
d-lui Virgil Popescu, afirmații care trebuiau demonstrate și probate pentru a se asigura o 
distincție clară între fapte și opinii, astfel cum dispun prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) din 
Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigure o distincție clară între 
fapte şi opinii. 

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite 
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului apreciază că libertatea de exprimare, ca 
principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale şi presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor 
dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai 
colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi. Curtea Europeană a 
stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor 
exprimate, dar şi modul în care acestea sunt exprimate, precum şi regula potrivit căreia 
“dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei 
limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de drept.” 

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia                    
nr. 1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se 
supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi 
dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, bazate pe 
adevăr, asigurate prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în 
prezentare, descriere şi narare. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și a faptului că radiodifuzorul a mai 
fost sancționat, numai în anul 2022, cu 8 somaţii şi 5 amenzi pentru încălcarea acelorași 
prevederi legale privind nerespectarea demnității şi asigurării unei informări corecte, 
membrii Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amendă de 10.000 de lei. 

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

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) și alin. (2) și art. 91 alin. (1) şi alin. (3) 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. având licenţa audiovizuală           

nr. 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 
amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor  47 alin. (3), 
40 alin. (4) și 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare 
a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 
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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 audiovizualului                    

nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. are obligaţia de a transmite 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 cu amendă de 10.000 lei postul 

ROMÂNIA TV, deoarece, în cadrul emisiunii Ediție de seară din 2 iunie 2022, în contextul 
dezbaterii subiectului despre evenimentul organizat de Ziua Eroilor la Cimitirul din Valea 
Uzului au fost făcute afirmații defăimătoare la adresa comunității etniei maghiare și ai 
reprezentanților acesteia, fapt interzis de prevederile art. 47 din Codul audiovizualului. 

Sancțiunea a fost aplicată și pentru faptul că moderatorul emisiunii nu a solicitat 
interlocutorului să probeze afirmațiile acuzatoare făcute la adresa unor persoane pentru a 
permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea și nu a asigurat o informare 
corectă și obiectivă a publicului, prin prezentarea unei distincții clare între fapte și opinii, 
astfel cum prevăd dispozițiile art. 40 și 64 din același act normativ.”  

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 
 

Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene, 
 

   Şef serviciu Dumitru Ciobanu  
 
 
 
 
    


