
 

 
Decizia nr. 615 din 22.11.2022 

privind somarea  S.C. PUBLIVOL CREATIV S.A. 
VOLUNTARI, Str. Mihai Viteazu nr. 34, cam. 1, jud. Ilfov 

CUI: 41629998 
Fax: 021/225.16.30; e-mail: office@publivol.ro 

 
- pentru postul de televiziune  METROPOLA TV 

Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei, Corp A3, et. 3, poziția cadastrală 8, 
sector 1, București 

 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării nr. 
9615/13.09.2022, cu privire la emisiunea ’’Mădălin Ionescu Show’’ difuzată de postul 
METROPOLA TV, în data de 12 septembrie 2022. 

Postul de televiziune METROPOLA TV aparţine S.C. PUBLIVOL CREATIV S.A. 
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 883.3/03.03.2020 eliberată la 21.09.2021 și decizia de 
autorizare nr. 2271.0-3/12.08.2020 eliberată la 21.09.2021). 
     În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecții din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. PUBLIVOL CREATIV S.A. a încălcat prevederile  art. 64 alin. (1) lit. 
a) și b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului 
audiovizual, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 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, în data de 12.09.2022, în intervalul orar 20:59 - 22:23, postul METROPOLA 

TV a difuzat, în direct emisiunea ’’Mădălin Ionescu Show’’, moderată de Mădălin 
Ionescu, invitat fiind H.D. Hartmann.  

În cadrul acestei ediții, unul dintre subiectele dezbătute s-a referit la gestionarea 
crizei energetice de către Uniunea Europeană în cazul în care Federația Rusă nu se va 
destrăma. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Titlu afișat pe ecran, privind subiectul monitorizat: UE vs criza energetică! Destrămare sau 

renaștere? 
S1-rep. 12.10 - 16.12, sel. 21 
Mădălin Ionescu: (...) Hai să luăm așa un scenariu. Dacă Rusia hulită și asupra căreia e o 

presiune teribilă și care, mă rog, despre care vom vorbi cu pierderile astea teritoriale, pierderile 
pe care le suportă pe câmpul de luptă în Ucraina, nu, totuși rezistă, Rusia lui Putin, această 
Rusie autoritară, această Rusie cu conducere autoritară, cu regim autoritar rămâne în picioare 
sprijinită de China, de cine o fi, rezistă și rămâne funcțională în forma ei... 

H.D. Hartmann: Cineva trebuie să piardă pe continentul... 
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Mădălin Ionescu: Ce se va întâmpla cu Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană 

este într-un blocaj inimaginabil în acest moment de resurse energetice? Dacă, mă gândesc la 
cetățenii europeni, ce înseamnă acest lucru ca să înțeleagă toți cei care se uită la noi? 

H.D. Hartmann: Uite, acestea sunt vasele de LNG. 
Mădălin Ionescu: De gaz lichefiat.  
H.D. Hartmann: De gaz lichefiat, da. 
Mădălin Ionescu: Ce se va întâmpla cu Uniunea Europeană? Și asta este o discuție 

matură. Domnule, dacă Rusia nu se prăbușește, nu se destramă în mai multe țări, ceea ce își 
doresc, să zicem, unii occidentali acuma pentru că s-a și recunoscut lucrul ăsta. Unii vor 
destrămarea Rusiei. Dar, dacă Rusia rezistă, Uniunea Europeană nu o să mai aibă de unde să 
furnizeze propriilor cetățeni și industriei economiei proprii resurse energetice la prețuri 
rezonabile. 

H.D. Hartmann: Mădălin Ionescu... 
Mădălin Ionescu: Practic, Uniunea Europeană va rămâne un spațiu al unor prețuri uriașe, 

al  unor convulsii sociale inimaginabile, a unor fenomene cu care aceste generații occidentale 
nu s-au întâlnit deloc: frig, foamete, cum să zic, instabilitate socială, chin, presiuni, restricții 
peste restricții. Adică, cum să zic, va fi un spațiu din ce în ce mai toxic. Asta va alimenta 
instabilitate politică, frământări masive, tendință de rupere, de destrămare pentru că vor fi la un 
moment dat popoare care... 

H.D. Hartmann: A cui? 
Mădălin Ionescu: A unor țări din UE. Ce să mai cauți într-un mecanism care nu îți mai oferă 

nicio stabilitate?! 
H.D. Hartmann: Nu, stai, aici ai indus o confuzie. Mădălin Ionescu! 
Mădălin Ionescu: Te rog. 
H.D. Hartmann: Nu mă interesează ce pățește UE. 
Mădălin Ionescu: Păi, nu, eu întreb. Dacă Rusia... ce va face UE, unde va găsi soluții? 
H.D. Hartmann: Pe mine mă interesează ce pățesc statele naționale care au fost 

(neinteligibil) de UE. Pe mine nu mă interesează ce face o birocrație ilegală și... 
Mădălin Ionescu: Noi ne-am dorit să intrăm în UE. Nu ne-a (neinteligibil) UE. 
H.D. Hartmann: Nu ne-am dorit niciodată, a fost impus ca propagandă. 
Mădălin Ionescu: Ne-am dorit, nu trebuie să intrăm în zona (neinteligibil). 
H.D. Hartmann: Nu, nu, nu trebuie să ne ascundem sub, după cuvinte. 
Mădălin Ionescu: Domnule, ne-am dorit. Noi am visat să plecăm de la sovietici și să ne 

ducem către occidentali. 
H.D. Hartmann: Nu și-a dorit nimeni. Noi nu eram nici măcar la sovietici. Nici nu mai eram 

măcar la sovietici, dar nu contează asta. 
Mădălin Ionescu: Da. 
(rep. 02.27, S1) H.D. Hartmann: Punctul de vedere pe care îl am eu: nu mă interesează 

ce se întâmplă cu o birocrație ilegitimă și ilegală nealeasă de la Bruxelles, să fie clar! Cu 
Comisia, cu Comitetul, cu Parlamentul, cu toate babele și moșii care ne dau lecții astăzi 
despre cum trebuie să mâncăm făină din gîze. Acest lucru nu mă interesează. Pe mine 
mă interesează ce se întâmplă un singur lucru, cu Rusia, cu Franța, cu România, cu Germania, 
cu statele, pentru că, până una, alta, românii, astăzi, dacă nu sunt măcelăriți de naționalismul 
de orice tip care vine din Orient, este pentru că e o țară denumită România. De o sută de ani 
românii au o casă. În Europa românii n-au casă. La Bruxelles românii n-au casă. Francezii n-au 
casă. Nemții n-au casă. Este marea problemă. Pe mine chiar, să știi că pentru mine 
dispariția UE nu va însemna nici bine, nici rău, pentru că n-are nicio valoare. 

Mădălin Ionescu: Nu, eu am pus problema pragmatic, rece.  
H.D. Hartmann: Vrei distrugerea Rusiei. 
Mădălin Ionescu: Dacă Rusia autoritară, Rusia asta care încearcă să supraviețuiască sub 

orice formă cu China, aliindu-se cu India, cu Iran, cu Irak, cu cine caută ea soluții... 
H.D. Hartmann: Da, nu știu dacă... 
Mădălin Ionescu: Dacă Rusia rezistă, Rusia lui Putin altuia ca el rezistă în această formă și 

întoarce spatele Uniunii Europene.... 
H.D. Hartmann: Păi, are altă soluție?! 
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Mădălin Ionescu: Ce soluție are pe termen mediu Uniunea Europeană? Cum va rezista? 

Eu întreb pentru că mă interesează. 
H.D. Hartmann: Mădălin Ionescu, nu mă interesează Uniunea Europeană.  
Mădălin Ionescu: Dar, mă interesează că România este parte a acestei Uniunii Europene. 
H.D. Hartmann: Păi nu, pe mine mă interesează statul român care este, a fost furat și de 

URSS. 
Mădălin Ionescu: Domnule, am dreptate, se poate destrăma UE în această formulă? 
H.D. Hartmann: Nu, nu ai dreptate. Nu mă interesează. Mie mi-e frică să nu se destrame 

Germania sau România, să nu fie ruptă în bucăți. Pe mine nu mă interesează Uniunea 
Europeană. (...) 

S2-rep. 16.23 - 20.59, sel. 21 
H.D. Hartmann: (...) Eu am înțeles că există un general celebru Ben Hodges, eu l-am 

cunoscut în timpurile sale mai bune din punct de vedere intelectual și mental. 
Mădălin Ionescu: Despre generalul Crețu avea o părere destul de bună. 
H.D. Hartmann: Așa. Eu l-am cunoscut, asta spun, dacă mă lași să-mi termin ideea. Și 

e un tip inteligent. Să susții marmelada asta intelectuală și drogați de... linia asta de 
drogați că trebuie să dispară Rusia, atunci de ce să nu mă mir că lumea vrea să dispară, 
de exemplu, SUA sau știu eu ce altă țară?! Adică, de ce ăia n-au voie să spună să 
dispară alte state și ăștilalți au voie să spună să dispară Rusia. Așa. 

Mădălin Ionescu: Nu, dar, Ben Hodges, eu l-am citit și zice că trebuie să ne pregătim 
pentru prăbușirea Rusiei.  

H.D. Hartmann: Da, nu știu care prăbușirea Rusiei. 
Mădălin Ionescu: Asta e altceva.  
H.D. Hartmann: Asta e cu totul altceva. 
Mădălin Ionescu: Să nu mai fim surprinși ca în `91 când s-a prăbușit URSS. 
H.D. Hartmann: N-a fost nimeni surprins. 
Mădălin Ionescu: El ne avertizează că se.... apropie prăbușirea Rusiei. 
H.D. Hartmann: Mădălin Ionescu, n-a fost nimeni surprins pentru că se anunțase din `89 

căderea URSS-ului. Se știa că URSS-ul nu mai, nu se știa că așa de repede, dar n-a fost 
nimeni surprins. Dar ideea este alta. Pe mine nu mă interesează, repet, ce fac organismele 
suprastatale, ilegitime și nelegal alese cum sunt cele de la Bruxelles. Sau cum a fost 
Tratatul de la Varșovia, Tratatul CAER sau toate chestiile astea multi, supranaționale. Pe 
mine mă interesează ce se întâmplă cu statele naționale care sunt singurele cămine ale 
popoarelor. Singurele. 

Mădălin Ionescu: Eu am pus o întrebare. Sunt convins că ați înțeles. 
H.D. Hartmann: Dacă Rusia, dacă Rusia... Nu dacă, Rusia va supraviețui. Este o iluzie. 
Mădălin Ionescu: Nu, dacă nu se întâmplă ceva și regimul lui Putin capătă o altă 

formă, fie ea occidentală. 
H.D. Hartmann: Vine alt regim, domnule. 
Mădălin Ionescu: Dacă nu se rupe Rusia în mai multe bucăți așa cum ei proiectează.  
H.D. Hartmann: Care să se rupă, că n-ai ce să rupi din Rusia? N-ai ce să rupi, nici nu poți 

să o ocupi. 
Mădălin Ionescu: Sunt 120 de etnii acolo, n-ai ce să știi. N-ai de unde să știi despre ce e 

vorba. 
(rep. 01.45, S2) H.D. Hartmann: Da, domnule, n-ai ce să... Nu au fost... Zi! Nu s-au rupt în 

400 de ani și se rup acum. Deci, nu e așa. Nu e chiar așa. Deci, Rusia nu se va rupe. 
Problema este cineva trebuie să piardă pe continentul european. Să nu piardă statele, nu 
Uniunea Europeană. Chiar nu am niciun fel de milă față de această birocrație europeană, 
față de această cucoană care ne spune să mâncăm făină din gîze, față de acest ministru 
al Energiei... 

Mădălin Ionescu: Cucoana asta fiind cine: Ursula? 
H.D. Hartmann: Madam Ursula, tanti Ursula, prietena noastră. Așa. 
Mădălin Ionescu: Timmermans a zis asta, Ursula, nu.   
H.D. Hartmann: Față de această ministreasă din... Nu contează, e aceeași birocrație. 

Nu știu. 
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Mădălin Ionescu: Da. 
H.D. Hartmann: Față de această ministreasă din Elveția care spune că facem duș în 

doi. Hai să fim clari! Indivizii ăștia nu au ce să spună statelor civilizate ca România, 
Franța, Germania, Italia. Sunt state naționale create în istorie. Ce să vină să-mi spună 
Ursula mie? Cum să-mi creez statul meu? Cum să-mi salvez statul meu? Eu știu să mă 
lupt cu rușii. Eu știu să supraviețuiesc în fața rușilor. După cum observi, Uniunea 
Europeană nu știe. Uniunea Europeană propune dușuri de cinci minute. Uniunea 
Europeană propune să nu se mai cumpere lucruri pe care oricum nu le avea. Și 
Ceaușescu ne spunea: tăiem lumina, dar el avea lumina. Tăiem gazul, dar el avea gazul. 
Ăștia n-au nici lumina, nici gazul, dar, nu mai... facem economie. Deci, aceste lucruri pe 
mine mă interesează, cum rezistă statele naționale, nu cum... ce se întâmplă în Uniunea 
Europeană.  

Mădălin Ionescu: Nu, că eu am pus o întrebare de bun simț.  
H.D. Hartmann: Nu mă interesează. 
Mădălin Ionescu: Nu e... Din punctul meu de vedere nu e ok răspunsul.  
H.D. Hartmann: Păi, de ce să nu fie? 
Mădălin Ionescu: E o întrebare de bun simț. În acest moment suntem într-o 

construcție geopolitică care, din punctul meu de vedere, începe să își arate niște 
vulnerabilități. 

H.D. Hartmann: Așa. Și care pune în pericol existența României.  
Mădălin Ionescu: O parte din suveranitatea României s-a dus și numai a României că 

de aia sunt aceste dispute și polemici la nivel european în acest moment, vezi Polonia, 
vezi Ungaria, vezi și alte tendințe. 

H.D. Hartmann: Îhî. 
Mădălin Ionescu: Și în Italia și o să apară și în Spania și așa mai departe.  
H.D. Hartmann: Da. 
Mădălin Ionescu: Și mă interesează pentru ca România să nu o ia pe un drum de același 

tip pe care l-a luat până în 1989, dar să schimbe doar căciulița. Ce se va întâmpla cu Uniunea 
Europeană dacă există cu adevărat riscul în care în cazul Rusia rezistă și își reorientează... 

H.D. Hartmann: Dar de ce nu pui întrebarea: ce se va întâmpla cu România?  
Mădălin Ionescu: România? Vorbim și despre România.  
H.D. Hartmann: Păi, nu, singura întrebare... 
Mădălin Ionescu: După părerea mea dacă se destramă UE, spun doar atât, România va fi 

ultima care va pleca. 
H.D. Hartmann: Nu, dar e singura întrebare care contează, nu ce se va întâmpla cu UE, ci 

ce se va întâmpla cu România și cu poporul român. Pe mine nu mă interesează UE. 
Mădălin Ionescu: Dar, e o întrebare nefirească aia ce se va cu UE? 
H.D. Hartmann: Nu, este, dar, nu mă interesează. 
Mădălin Ionescu: Asta e altceva, dar sunteți analist. 
H.D. Hartmann: Și vreau să spun altceva, nu România a creat conflictul cu Rusia. (...)  

 

S3-rep. 21.47 - 26.44, sel. 21 
H.D. Hartmann: (...) Întrebarea dacă dispare sau nu UE n-are nicio relevanță.  
Mădălin Ionescu: Ba are. 
H.D. Hartmann: În cazul în care dispare UE ce se întâmplă cu poporul român și 

(neinteligibil). 
Mădălin Ionescu: Păi, eu am întrebat. E o întrebare. Nu puteți răspunde la întrebarea 

asta, domnul Hartmann, după atâtea ediții? 
H.D. Hartmann: Da, răspund. Atâta timp cât Rusia rezistă și va rezista așa cum a 

rezistat de-a lungul istoriei, va rezista în fața dorințelor drogate ale unora și altora. 
Mădălin Ionescu: Nu cred că trebuie folosiți acești termeni astăzi și aici. 
H.D. Hartmann: Așa. Cineva în Uniunea Europeană va trebui să plătească. Să știi că 

nu există două săbii într-o teacă. Rusia nu va admite, bun, acuma, șase luni, un an, dar 
după aia sancțiunile alea mușcă. Ce face? Crezi că Rusia va admite sancțiuni în 
continuare? Crezi că va admite Rusia să fie umilită, poporul rus să fie declarat de toți 
neaveniții din America și de prin Belgia, de pe nu mai știu unde care nu știu harta lumii, 
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că sunt proști, că sunt...?! Tu crezi că o cultură de tipul imperial al Rusiei?! Păi, francezii 
nu admit că au cultură imperială. Britanicii văzurăm câta cultură imperială prin, Dumnezeu să o 
ierte, funeraliile reginei că numai simboluri imperiale vezi pe toate străzile astăzi în Marea 
Britanie. Dar, ne permitem să insultăm o altă cultură imperială, să o considerăm mică? Tu crezi 
că rușii vor accepta? Deci, cineva pe Uniunea, repet... 

Mădălin Ionescu: Eu am întrebat strict, deci e o problemă ușoară de matematică, din 
punctul meu de vedere. 

H.D. Hartmann: Nu e de matematică. 
Mădălin Ionescu: Nici măcar, care ține de economie până la urmă toată întrebarea asta. 
H.D. Hartmann: Îhî.  
(rep. 01.23, S3) Mădălin Ionescu: Cum va rezista Uniunea Europeană la această 

problemă energetică care va deveni și mai gravă începând cu anul viitor, din primăvara 
anului viitor? 

H.D. Hartmann: Se va transforma într-o dictatură de tip Nicolae Ceaușescu.  
Mădălin Ionescu: Asta zic. Va rezista sau va căpăta forme agresive pentru a-și 

menține forma (neinteligibil)? 
H.D. Hartmann: Mădălin Ionescu, în secunda doi în care se va demonstra că cei 15% 

reducere pe care și domnul Ciucă a băgat-o în Hotărârea de Guvern cu slugărnicia 
deosebită, cei 15% de reducere de consum de electric se va dovedi că reprezintă, de 
fapt, necesarul de supraviețuire a economiei în Germania, atunci explică-mi tu mie cum 
Uniunea Europeană mai este democratică, când obligă un continent să-și reducă 15% 
consumul pentru ca economia Germaniei să reziste? 

Mădălin Ionescu: Dacă... 
H.D. Hartmann: Se va afla în câteva săptămâni, să știi că calculele se fac.  
Mădălin Ionescu: Dacă lucrul ăsta se va adeveri și dacă este adevărat că toate 

celelalte țări sunt obligate să-și reducă în numele suveranității consumul pentru ca acest 
15% să fie redirecționat către contul Germaniei va fi un scandal cât casa, va fi un scandal 
uriaș. 

H.D. Hartmann: Da. Și crezi că se va întâmpla ceva?  
Mădălin Ionescu: Cred că Uniunea Europeană... 
H.D. Hartmann: Nu, poporul român nu va ieși pe stradă. 
Mădălin Ionescu: Nu, poporul român nu. 
H.D. Hartmann: Poporul român nu iese pe stradă pentru Ordonanța 13.  
(rep. 02.37, S3) Mădălin Ionescu: Cred că Uniunea Europeană va începe să aibă 

probleme din ce în ce mai mari dacă acest lucru se va adeveri. 
H.D. Hartmann: Nu știu dacă va avea, este o organizație care va dispărea ca URSS-ul, 

ca un balon cu aer. Într-o zi se va spune: gata cu Uniunea Europeană și toți își vor lua 
băgăjelul și pleacă de la Bruxelles. 

Mădălin Ionescu: Nu, dar n-aș vrea să folosim termeni gen ”drogați” cei care... că nu 
sunt ok. Noi suntem niște oameni care (neinteligibil) astfel de afirmații. 

H.D. Hartmann: Dar n-au logică.  
Mădălin Ionescu: Eu am pus o întrebare. Deci, stau și mă gândesc, bun, e o construcție 

politică, ne-am îndreptat spre ea cu bunăvoie, din punctul meu de vedere. Ne-am dorit 
apartenența la Uniunea Europeană. 

H.D. Hartmann: Îhî. Nu știu dacă cu bunăvoie, dar ne-am îndreptat spre ea, da. 
Mădălin Ionescu: Ne-am dus spre ea, că ni s-a creat un culoar, că n-am avut alte variante 

la îndemână... 
H.D. Hartmann: Aveam suveranitatea... 
Mădălin Ionescu: Că visam la lumea liberă, că am visat la democrație, la cum să zic, visul 

ăsta consumist de a avea și noi (neinteligibil). 
H.D. Hartmann: Cu totul altceva, democrația e una și consuma... 
Mădălin Ionescu: A fost un miraj spre care ne-am dus. De bunăvoie, părerea mea. 
H.D. Hartmann: Da, a fost un miraj. Da, da, da.  
Mădălin Ionescu: Ce s-a întâmplat după aia... 
H.D. Hartmann: Mărgele cu sticlă colorată, asta a fost. 



 

 

6 
Mădălin Ionescu: Ce s-a întâmplat după aia, dacă am devenit un fel de Panama, un fel de 

colonie, un fel de Cuba, un fel de Puerto Rico, așa, e altă discuție. 
H.D. Hartmann: Mădălin Ionescu, Occidentul ne-a arătat, ne-a dat mărgele de sticlă 

colorată în schimbul industriei noastre, producției noastre, sufletului nostru. Patru 
milioane de români muncesc ca sclavi în Occident. Asta văd. 

Mădălin Ionescu: Bun. 
H.D. Hartmann: Nouă ni s-au dat așa exact cum au făcut coloniștii în America Latină, 

pentru aur dădeau sticle colorate. 
Mădălin Ionescu: Uniunea Europeană nu are peste noapte o soluție miraculoasă la criza 

energetică. Și am pus o întrebare. Deci, dacă Rusia rezistă... 
H.D. Hartmann: Păi, rezistă. Unde vezi tu că Rusia nu rezistă? 
Mădălin Ionescu: Ce se va întâmpla cu această construcție politică numită Uniunea 

Europeană? Din punctul meu de vedere, dacă îmi permiteți să spun și eu și am terminat în 30 
de secunde. Faptul ăsta va alimenta așa cum am spus: o instabilitate politică masivă, 
frământări sociale uriașe, va alimenta tendințe de desprindere din Uniunea Europeană și 
personal, cred că în maxim șapte ani Uniunea Europeană ar putea să fie o poveste. Așadar, 
toate planurile Green Deal și tot ce își propun ca până în 2030 cei din UE să fie nu știu cum, s-
ar putea să se pulverizeze, să dispară peste noapte ca intenție, pentru că în momentul în care 
se desprind Italia sau Spania sau pleacă Polonia și mai pleacă alte țări s-a terminat, rămân 
Germania cu Franța, o să meargă bine merci împreună. Sigur că România va sta până la final. 
Personal, așa cred, că noi vom sta până la final indiferent ce se va întâmpla cu celelalte 
popoare că așa suntem... că așa se pare că suntem noi acuma. 

H.D. Hartmann: Da, tu ai confirmat Mădălin Ionescu exact ce ți-am spus eu. (...) 
 

S4-rep. 29.11 - 33.57, sel. 21 
H.D. Hartmann: (...) Deci, tot statelor naționale li se cere să subvenționeze această gravă 

criză energetică. Păi, stai o clipă, de ce să o subvenționez? Păi, dacă eu subvenționez criza 
aceasta energetică ca stat național, atunci Uniunea Europeană nu mai are niciun fel de raison 
d`etre. 

Mădălin Ionescu: Rațiunea de a exista. 
H.D. Hartmann: Rațiunea de a exista. Și în acea secundă, stai, de ce mai fac parte din 

Uniunea Europeană? Păi, n-am zis că ne punem toți în aceeași oală și mâncăm după cum ne 
este foame? Păi, dacă tu nu mă ajuți Uniune Europeană, du-te, mamă, acasă, stai la Bruxelles 
și fă-ți tu ce vrei. Lasă-mă pe mine stat național să-mi girez și nevoile și neamul și sărăcia, da, 
cum zice poetul. Deci, repet, nu va avea nicio relevanță. În momentul în care primul elvețian va 
fi condamnat la trei ani pușcărie pentru că are peste 19 grade căldură, da, că a fost pârât de 
vecina. Rațiunea elvețiană celebră, că a fost pârât de vecina. În acel moment, să știi că eu nu 
vrea Uniunea aia Europeană. Eu nu vreau democrația aia. 

Mădălin Ionescu: Nu, dar numai că H.D. Hartmann nu va dori, o să fie mulți alții care nu își 
vor dori să facă parte din această construcție. 

(rep. 01.12, S4) H.D. Hartmann: Valorile mele nu sunt de națiunea de vecin, eu nu mă 
duc în Uniunea Europeană să-mi fie frică de vecini să-i deschid ușa, că așa îmi era frică 
de securitatea lui Nicolae Ceaușescu și cea comunistă. Eu nu doresc în Uniunea 
Europeană să mi se spună să fac duș în doi. O clipă. Astea nu-s valori europene. Și nu 
sunt valori de civilizație. 

Mădălin Ionescu: Corect. 
H.D. Hartmann: Noi n-am intrat în Uniunea Europeană să trăim ca sub Nicolae 

Ceaușescu. Nu ăsta a fost visul nostru.  
Mădălin Ionescu: Este un adevăr. 
H.D. Hartmann: Deci, Mădălin Ionescu, în secunda în care tu vii și îmi spui să fac duș 

de cinci minute, tu, Uniunea Europeană, tu, marile cu valori care dai lecții toată ziua de 
mari valori, tu ai o problemă, nu eu, popor român. Și atunci lasă-mă să-mi rezolv eu 
problema mea, a poporului român. Nu mă interesează nici poporul german, nici francez, nici 
britanic, nici elvețian, nici... Mă interesează problema poporului român. Iată, fundamente ale 
dialogului care va avea loc și fundamentele astea se vor impune nu în șapte ani, tu ai zis șapte 
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ani, tu dai mult. Trei ani. Păi, stai o clipă, durează... Deci, încă o dată, ceea ce am spus și la 
emisiunea ta. Uitați de iarna asta, mai avem niște gaz. 

Mădălin Ionescu: Eu am spus din primăvara anului viitor.  
H.D. Hartmann: Ce primă...? Păi, și în primăvară ai nevoie de gaz, și-n vară, și-n iarnă și... 

Păi, stai o clipă. 
Mădălin Ionescu: Nu o să mai ai de unde să achiziționezi.  
H.D. Hartmann: Nu o să mai ai de unde să achiziționezi.  
Mădălin Ionescu: În acest an s-au cumpărat gaze rusești.  
H.D. Hartmann: Da. Un miliard pe zi. Mai ții minte, că era un miliard pe zi.  
Mădălin Ionescu: Problema e de la anul când nu vei mai putea cumpăra gaze rusești ce se 

va întâmpla. De aia am pus întrebarea cu Uniunea Europeană. E o întrebare totuși de bun simț.  
H.D. Hartmann: Lasă că e bine cu Uniunea Europeană. 
Mădălin Ionescu: Este foarte clar că dacă Uniunea Europeană nu găsește soluții 

meticuloase pentru a substitui, pentru a înlocui resursele energetice pe care le furniza Rusia, în 
acel moment aceste mișcări care acuma pot fi, să zicem, pot fi catalogate de unii, să zicem... 

H.D. Hartmann: Păi, nu a zis ăla, unde a zis, 70.000, 80.000 de oameni și nu a zis că toți 
sunt agenți ruși?! 

Mădălin Ionescu: Da. 
H.D. Hartmann: Nu a zis ăla, sorosist-ul ăla din Cehia. Primul ministru sorosist.... 
Mădălin Ionescu: Pot fi băgate (neinteligibil) cu... 
H.D. Hartmann: Cu rușii. 
Mădălin Ionescu: Cu Rusia, cu rusismul. Dar, la un moment dat când foamea, frigul, 

prețurile și toate aceste disfuncționalități, aceste suferințe vor deveni generale sau se vor 
generaliza, marota cu Rusia se va prăbuși, va dispărea. 

H.D. Hartmann: Care?! Va apărea și în România. O să îl vezi pe Iohannis că o să spună în 
fața manifestanților că sunt pro-ruși. Cum?! Nu o să dispară, din contră. Tu nu observi...? 

Mădălin Ionescu: Nu, o să cedeze pentru că nu ai cum la un moment dat când popoarele 
vor... 

H.D. Hartmann: Băi, Ceaușescu nu a cedat, a pus tancurile pe stradă. 
Mădălin Ionescu: Bun, și probabil că (neinteligibil) de genul ăsta. 
(rep. 03.46, S4) H.D. Hartmann: Deci, elita de la Bruxelles va pune tancuri pe stradă. 

Deci, elita de la Bruxelles nu va accepta acești manifestanți, va spune că sunt agenți 
ruși. Iohannis va spune că toți suntem agenți ruși, că vrem să avem căldură. 

Mădălin Ionescu: Personal, nu cred că se va ajunge acolo, că n-ai cum să 
generalizezi. 

H.D. Hartmann: Cum?! Ceaușescu acolo a ajuns. 
Mădălin Ionescu: N-ai cum. 
H.D. Hartmann: Cum?! Dictaturile ideologice acolo ajung. 
Mădălin Ionescu: De exemplu, în România, mi se pare că această poveste cu pro 

rusismul este doar în capul unor zevzeci care nu înțeleg o chestie esențială: în România 
nu există pro rusism, cu excepția unor agenți care cu siguranță sunt în atenția Serviciilor 
Secrete și care o mână de agenți ruși... 

H.D. Hartmann: Și sunt absolut convinși că sunt în palatele puterii, nu în televiziuni. 
Atenție! 

Mădălin Ionescu: Așa. Și sunt ținuți pe aproape ca să nu fie, că au mai fost. 
H.D. Hartmann: Exact. 
Mădălin Ionescu: (neinteligibil) 
H.D. Hartmann: Da, da, da, așa este. 
Mădălin Ionescu: Pe care Serviciile Secrete îi știu foarte bine. 
H.D. Hartmann: De acord cu tine. 
Mădălin Ionescu: Românii nu sunt pro ruși indiferent cât de proști, tâmpiți, bogați, săraci, 

deștepți, cum ar fi, nu sunt pro ruși. Nu există pro rusism în România, după cum nu există 
antisemitism în acest moment. A existat. 

H.D. Hartmann: Nu. Dar, nu există antisemitism. (...)                                                                                                                                             
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Vizionând înregistrări și analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au 

constatat că emisiunea ’’Mădălin Ionescu Show’’ din 12 septembrie 2022, a fost difuzată 
cu încălcarea art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului, potrivit căruia, în 
virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, radiodifuzorii trebuie să asigure 
o distincţie clară între fapte şi opinii, iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În cadrul acestei ediții, sub titlul: UE vs criza energetică! Destrămare sau renaștere? 
a fost dezbătut subiectul referitor la gestionarea crizei energetice de către Uniunea 
Europeană în cazul în care Federația Rusă nu se va destrăma. 

În esență, Consiliul a constatat că, în contextul subiectului referitor la criza 
energetică la nivel european, ce ar putea crea în viitor tensiuni sociale și economice, au 
fost făcute referi tendențioase, defăimătoare, lipsite de imparțialitate și de echilibru la 
adresa Uniunii Europene, etichetată, ca de exemplu: ‘’Să susții marmelada asta 
intelectuală și drogați de... linia asta de drogați că trebuie să dispară Rusia; elita de la 
Bruxelles va pune tancuri pe stradă. Deci, elita de la Bruxelles nu va accepta acești 
manifestanți, va spune că sunt agenți ruși; Occidentul ne-a arătat, ne-a dat mărgele de 
sticlă colorată în schimbul industriei noastre, producției noastre, sufletului nostru. Patru 
milioane de români muncesc ca sclavi în Occident.’’ 

Membrii Consiliului consideră că asemenea afirmații şi informaţii prezentate în 
timpul emisiunii analizate nu pot fi catalogate ca fiind simple “opinii”, “judecăţi de 
valoare” sau “convingeri”, în condiţiile în care din conţinutul acestora rezultă că au 
constituit afirmații factuale susceptibile de a fi demonstrate şi probate. Prin urmare, 
Consiliul a concluzionat că modul în care s-a dezbătut acest subiect a contravenit 
exigenţei normelor legale referitoare la dreptul publicului de a primi informații obiective, 
verificate și echilibrate, prezentate cu bună-credință și prin asigurarea unei distincții 
clare între fapte și opinii, pentru ca astfel acesta să beneficieze de posibilitatea reală să-
și formeze propria convingere, nu pe ce indusă prin informațiile precum cele 
exemplificate.  

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că informarea corectă 
a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date 
fiind importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa 
publicul, iar radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele 
şi evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor.  

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancționarea radiodifuzorului cu somație publică.  

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor 
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1 Radiodifuzorul S.C. PUBLIVOL CREATIV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 
883.3/03.03.2020 și decizia de autorizare nr. 2271.0-3/12.08.2020 pentru postul de 
televiziune METROPOLA TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în 
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și 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. PUBLIVOL 
CREATIV S.A. 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 somaţie publică postul 

METROPOLA TV, deoarece, în cadrul emisiunii ’’Mădălin Ionescu Show’’ din                
12 septembrie 2022, subiectul analizat nu a fost dezbătut într-un mod corect, imparțial și 
cu bună credință, prin asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii, așa cum dispune 
art. 64 din Codul audiovizualului.” 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
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