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Decizia nr. 219 din 26.08.2021 

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. TASANDSIL S.R.L. 
cu sediul în Vaslui, Str. Vasile Lupu, bl.444, sc. B, et.1, ap. 7, jud. Vaslui 

  C.U.I. 40347026 
E-mail: tvvaslui@gmail.com 

 
- pentru postul  VASLUI TV/VASLUI TV HD 

VASLUI, Str. Ștefan Ciubotărașu nr. 21B, jud. Vaslui 
 
  Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 august 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Control, Serviciul 
Inspecție, în baza sesizării înregistrate sub  nr. 5139/ 07.06.2021 cu privire la programul 
difuzat de postul VASLUI TV în perioada 1-3 iunie 2021.  

Serviciul de programe de televiziune cu denumirea VASLUI TV aparţine radiodifuzorului 
S.C. TASANDSIL S.R.L (licenţa audiovizuală nr. TV-C 870/01.10.2019 și decizia de 
autorizare nr. 2227.0/ 14.11.2019). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de imagini din înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TASANDSIL S.R.L a încălcat 
prevederile art. 48 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit Codului audiovizualului, sunt interzise în programele audiovizuale prezentarea 
apologetică a regimurilor totalitare, nazist şi comunist, a autorilor crimelor şi abuzurilor 
acestor regimuri, precum şi denigrarea victimelor acestora. 

În fapt, postul de televiziune VASLUI TV a difuzat în mod repetat, în  perioada 01-
03.06.2021, o știre (cu o durată de 5 minute și 42 de secunde) și un reportaj (cu o durată de 
22 de minute și 40 de secunde), referitoare la acțiunea de comemorare a generalului Ioan 
Antonescu, care a avut loc în ziua de 01.06.2021, la o biserică din Vaslui.     

Potrivit raportului de monitorizare, știrea a fost difuzată prima dată pe 01.06.2021, 
începând cu ora 18:04, în reluare la 20:03 și 22:06, respectiv pe 02.06.2021, la ora 07:09, 
iar reportajul a fost difuzat prima dată pe 02.06.2021, la ora 07:34, și în reluare la 17:32 și 
la 22:14, respectiv pe 03.06.2021 la 17:31 și 22:14. 

Conform raportului de monitorizare analizat de Consiliu: 
”(…) Selecții din reportajul difuzat în emisiunea MATINAL VASLUIAN din 02.06.2021 

(07:34:10-07:56:50):  
S1 (rep. 07:34:10-07:36:30) Moderator: Noi o să vă invităm acum să urmăriți un reportaj despre un 
personaj controversat din istoria poporului român, este vorba despre mareșalul Antonescu, condamnat 
pentru crime de război în 1946 de Tribunalul Poporului și executat. Ei bine, iată, unii oameni, deci, 
unele fundații au comemorat ieri această dată în care mareșalul Antonescu a trecut în neființă. 
Reportajul!  
Voce-off: La Biserica Sfânta Paraschieva din municipiul Vaslui, ctitorie a mareșalului Ion Antonescu, o 
figură extrem de controversată din istoria modernă a României, a avut loc o slujbă de comemorare a 
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 celui care a condus România în timpul Celui De-al Doilea Război Mondial. Ceremonialul religios a fost 
generat de împlinirea a 75 de ani de la executarea la Jilava, la 1 iunie 1946 a mareșalului, care a dat 
celebrul ordin, citit la Bogdănești, comuna Fălciu: „Români, vă ordon: treceți Prutul!” Parastasul a fost 
organizat de Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, filiala județeană Vaslui, la care 
au participat istorici, oameni de cultură și cadre militare în rezervă din județ, dar și reprezentanți ai Ligii 
din Bistrița Năsăud, Iași și Buzău. Cei prezenți într-un cadru restrâns au participat la o slujbă de pomenire 
a lui Ion Antonescu și au rostit scurte alocuțiuni despre personalitatea conducătorului României în cea 
mai grea perioadă din istoria ei, anii de grație 1940 până în 23 august 1944, când a deținut funcția de 
prim-ministru al României, cu titlul de conducător al statului. Antonescu a fost demis de la conducerea 
statului de către rege, prin lovitura de stat de la 23 august 1944, fiind arestat și predat spre pază 
comuniștilor, apoi deținut în Uniunea Sovietică. La 17 mai 1946 a fost condamant la moarte pentru crime 
de război de Tribunalul Poporului din București. La 1 iunie 1946 a fost executat prin împușcare la 
închisoarea Jilava. 
 
S2 (rep. 07:37:53-07:39:04) 
Participant 1: Condamnat de un tribunal al poporului, în stilul cunoscut al învingătorilor, dintotdeauna și 
fără ca acest lucru, condamnarea ca și criminal de război, să fie probat în totalitate în instanțele de atunci. 
„Dacă aș fi câștigat”, a spus mareșalul Antonescu, „în fiecare oraș din România aș fi avut câte o statuie. 
Dar așa, n-am câștigat.” Testamentul lui este unul cutremurător. „Te-am iubit, popor ingrat.”, spune 
Antonescu. Blestemul ca nici măcar cenușa lui să nu aibă parte, se adeverește astăzi, când, cele câteva 
încercări temerare de a-i ridica o statuie, au eșuat. Ultima lui statuie zace în subsolul Bisericii Sfinții 
Constantin și Elena, Sfinții Împărați din București. 
 
S3 (rep. 07:45:38-07:47:39) 
Militar în rezervă 1: Iată de ce, pentru noi, pentru Liga Culturală a Românilor de Pretutindeni, Ion 
Antonescu și nu numai el, toți eroii, rămân borne albe înfipte adânc în pământul românesc, iar noi avem 
menirea să înfășurăm, pe parcursul anilor pe care îi trăim, file din istoria poporului român și să o predăm 
urmașilor așa cum este ea și nu cum vor s-o scrie trădătorii de neam și cozile de topor. Vă mulțumesc 
pentru că m-ați ascultat. 
Participant 2: Vă felicit în primul rând pentru inițiativa aceasta de a sărbători așa cum se cuvine o 
personalitate marcantă și controversată totodată a istoriei noastre naționale. Este o personalitate care 
cu toată ființa lui a contribuit la întregirea României, drept dovadă că el a făcut parte din comandamentul 
de operațiuni al mareșalului Prezan, generalul și apoi mareșalul Prezan, în Primul Război Mondial și în 
vara tragică a anului 1940 a luat destinele țării în condiții tragice, încercând să refacă ceea ce se mai 
putea reface în condițiile în care România eraca  o corabie în furtună, atacată din toate părțile. Mareșalul 
Antonescu s-a angajat cu toată ființa sa, cum spuneam, pentru refacerea României Mari și în timpul lui 
s-a format acest guvern militar, cu care economia țării noastre, deși era o economie și era un stat agrenat 
în război, a prosperat. O dovadă concludentă este și aici, dacă vreți. biserica aceasta, Sfânta Paraschiva, 
a fost târnosită în timpul mareșalului Antonescu, alături de Biserica Sfântul Nicolae, în anul 1943, deci în 
plin război. Vedeți, deci, pe pisalia la intrarea în biserică arată acest lucru.(…) 
 
S4 (rep. 07:48:30-07:49:17) 
Participant 2: A fost un om sacrificat în condiții dificile ale țării, nu vreau să intru în detalii pe probleme 
de istorie sau pe probleme politice, dar este un om care s-a identificat cu interesele neamului. Pilda 
mareșalului Antonescu trebuie să fie un exemplu pentru noi și pentru tinerii de astăzi. Pentru că dacă 
generația pașoptistă a înfăptuit unirea și independența, generația Primului Război Mondial a realizat 
întregirea neamului, generația Celui De-al Doilea Război Mondial, cu eroii veterani de atunci au încercat 
să refacă România Mare. Or, împrejurările au fost potrivnice. A fost un conducător nefericit, în condiții 
potrivnice și el trebuie să fie un exemplu pentru tinerii de astăzi. Vă mulțumesc! Doamne ajută! 
 
S5 (rep. 07:49:34-07:52:18) 
Militar în rezervă 2: … cel ce a fost mareșalul Ion Antonescu. La cel care acuma 75 de ani, în Valea 
Piersicilor, în fortul Jilava a fost executat, a fost omorât. Vă rog să-mi permiteți, în același timp, să spun 
că acest om a avut în fața lui trei elemente definitorii care sunt și ale nației române: dragostea de țară, 
de mamă și de credință. Poate să fie de credință, de mamă și de țară. Cum vreți! Acești trei piloni ai 
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existenței noastre, în acest areal geografic, dacă se mișcă unul dintre ei, se mișcă edificiul național. De 
asta s-a zbătut. Domnilor, prea cinstiți părinți, în una din expresiile sale, într-o lucrare a Consiliului de 
Miniștri, în volumul I, spunea: „Fii bun, fii drept și recunoaște că pe deasupra ambițiilor, urilor și intrigilor 
este veșnicia neamului și acolo trebuie să ne întâlnim de fiecare dată. Iar veșnicia fără credință și fără 
cea care învață pruncii să-și iubească familia și pe Dumnezeu, nu există”. Acesta este Antonescu, acesta 
este eroul care se revede cel mai frumos în definiția eroului dată de Enochentie Micu Klein, care după 
24 de ani de exil la Roma, spunea: „Erou este numai acel care se înalță la ceruri din pământul patriei 
sale, strângând cu ultima picătură de energie borna, pământul de pe borna țării, uitându-se în ochii 
adversarului”. Acesta a fost cel care este atât de contestat, dar este contestat pentru că și-a iubit țara, 
și-a iubit credința, și-a iubit, pe Letiția Baranga, mama. 
 
S6 (rep. 07:52:58-07:54:38) 
Preot: Iubitori ai memoriei marelui mareșal Ion Antonescu, ziua aceasta, de 1 iunie, o pată neagră în 
istoria României, în biserica noastră ortodoxă este ziua de cinstire a sfântului Iustin, martirul și filosoful. 
Iar Ioan Antonescu a fost un martir al neamului românesc și a avut o filosofie clară asupra viitorului 
României. După cele ce s-au spus aici de către distinșii vorbitori, ce să mai adaug eu, păcătosul? Decât 
să vă mulțumesc de trei ori, tuturor, pentru prezență și pentru tot ceea ce ați spus aici și nădăjduim că 
prezența tinerei generații de la…de la Iași, doi de la Iași și la ceilalți, mai mari, produce în continuare 
memoria marelui om de stat, mareșalul Ion Antonescu, principalul ctitor al acestei biserici și a Bisericii 
Sfântul Ierarh Nicolae, care a fost biserica regimentului din Vaslui. Vă mulțumesc din toată inima și să 
dea Bunul Dumnezeu ca neamul românesc să aibă din neam în neam eroi. Nu-i tot una leu să mori, 
oricând. Iar Antonescu a plecat dincolo ca un leu. (…)” 

După analizarea raportului de monitorizare membrii Consiliului au constatat că  alocuțiunile 
participanților la comemorare, redate în cadrul reportajului prezentat de radiodifuzor în mod 
repetat publicului, au avut un caracter laudativ, elogios referitor la ctitorul  lăcașului bisericesc, 
Ion Antonescu, despre care, anterior, în prezentarea evenimentului, radiodifuzorul menționase 
prin voce-off că este  ”o figură extrem de controversată”, ”condamnat pentru crime de război în 
1946 de Tribunalul Poporului.” 

 Astfel, înregistrările alocuțiunilor ce au dat conținut reportajului, au inclus, spre 
exemplificare, aprecieri precum: ”Ion Antonescu și nu numai el, toți eroii, rămân borne albe 
înfipte adânc în pământul românesc,”; ”Acesta este Antonescu, acesta este eroul care se revede 
cel mai frumos în definiția eroului dată de Enochentie Micu Klein”; ”(…) Ioan Antonescu a fost 
un martir al neamului românesc și a avut o filosofie clară asupra viitorului României. (…) în 
continuare memoria marelui om de stat, mareșalul Ion Antonescu, principalul ctitor al acestei 
biserici (…) Vă mulțumesc din toată inima și să dea Bunul Dumnezeu ca neamul românesc să 
aibă din neam în neam eroi. Nu-i tot una leu să mori, oricând. Iar Antonescu a plecat dincolo ca 
un leu.”, un astfel de conținut constituind fără echivoc o prezentare apologetică a unei 
persoane ce a fost conducătorul  României  în perioada holocaustului, cum este definit acesta 
de legislația în vigoare.   

Prevederile OUG 31/2002,  stabilesc perioada 1940 – 1944, (perioadă ce coincide celei 
în care Ion Antonescu a condus România)  ca fiind ”holocaust pe teritoriul României” , 
respectiv  persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor şi a rromilor, sprijinită de autorităţile şi 
instituţiile statului român în teritoriile administrate de acestea, 

Or, potrivit dispozițiilor art. 48 din Codul audiovizualului, sunt interzise în programele 
audiovizuale prezentarea apologetică a regimurilor totalitare, nazist şi comunist, a 
autorilor crimelor şi abuzurilor acestor regimuri, precum şi denigrarea victimelor acestora.  

Dispozițiile art. 3 din Legea audiovizualului, prevăd că răspunderea pentru conţinutul 
serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în 
condiţiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale, astfel încât prezentarea  



4 

alocuțiunilor în cadrul reportajului difuzat către public atrage răspunderea contravențională 
a radiodifuzorului, conform Legii audiovizualului, pentru nerespectarea prevederilor  art. 48 
din Codul audiovizualului. 

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de individualizare 
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului membrii Consiliului au 
votat propunerea de amendare cu suma de 10.000 de lei, decizia fiind adoptată cu 
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și a     art. 
144 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. TASANDSIL S.R.L (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
870/01.10.2019 și decizia de autorizare nr. 2227.0/ 14.11.2019 pentru serviciul de programe 
cu denumirea VASLUI TV) se sancţionează cu amendă de  10.000 lei pentru încălcarea 
prevederilor art. 48 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

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 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 
VASLUI TV, deoarece, în perioada 1-3 iunie 2021, a difuzat în mod repetat un reportaj al 
cărui conținut a fost de natură să încalce prevederile art. 48 din Codul audiovizualului care 
interzic în programele audiovizuale prezentarea apologetică a regimurilor totalitare, nazist şi 
comunist, a autorilor crimelor şi abuzurilor acestor regimuri, precum şi denigrarea victimelor 
acestora.” 

 

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

 
VICEPREȘEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic,  
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


