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Decizia nr. 289 din 09.06.2022 
privind somarea S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. 

cu sediul în Bucureşti, Bd. I.C. Brătianu nr. 29-33, spațiul 401A al Complexului Comercial 
COCOR, etaj 4, sector 3 

CUI 26605260 
 
 

- pentru postul de televiziune NEWS ROMANIA 
 

 
 

Întrunit în şedinţa publică din 09 iunie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare în baza sesizărilor nr. 3147 și 
3188/21.03.2022 și 3427/24.03.2022 cu privire la emisiunea România Unită din 19 martie 
2022, difuzată de postul NEWS ROMÂNIA, după ce, în ședința publică din 08 iunie 2022 
membrii Consiliului au vizionat selecții din înregistrarea acestei emisiuni.  

Postul de televiziune NEWS ROMÂNIA aparţine S.C. NEWS ROMÂNIA 
COMMUNICATION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 925/22.02.2022 şi decizia de 
autorizare nr. 2304.0/22.02.2022).  

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvenţe din 
înregistrarea emisiunii România Unită din 19 martie 2022, membrii Consiliului au constatat 
că radiodifuzorul S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. a încălcat prevederile 
art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual 
(Codul audiovizualului).  

Potrivit dispoziţiilor invocate: În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme 
de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate 
imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea 
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în 
dezbatere publică.   

În fapt, în data de 19 martie 2022, postul de televiziune News România a difuzat, în 
intervalul orar 16.00-19.12, o ediție a emisiunii România Unită, moderată de Remus Rădoi 
ai cărei invitați au fost: Adriana Bahmuțeanu - jurnalist și realizator de emisiuni la News 
România, Valery Kuzmin - ambasadorul Federației Ruse la București, Ciprian Purice - 
jurnalist și, în legătură prin Skype, Marius Ghilezan - jurnalist România Liberă. 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul nu a asigurat o informare corectă a publicului prin prezentarea punctului de 
vedere opus pentru ca publicul să-și formeze liber opinia cu privire la subiectul discutat.  

Redăm, cu titlu de exemplu, titluri și scurte fragmente din raportul de monitorizare 
analizat de membrii Consiliului, cu privire la conținutul emisiunii difuzate de radiodifuzor: 

Titluri: EXCLUSIV!!! VALERY KUZMIN, AMABASADORUL PLENIPOTENȚIAR AL FEDERAȚIEI 
RUSE LA BUCUREȘTI, DECLARAȚII ÎN PREMIERĂ!/ EXCLUSIV!!! VALERY KUZMIN, 
AMABASADORUL FEDERAȚIEI RUSE LA BUCUREȘTI! VINE SAU NU AL TREILEA RĂZBOI 
MONDIAL?/ VALERY CUZMIN:” ROMÂNIA, CA MEMBRU, SUSȚINE SANCȚIUNILE IMPUSE 
RUSIEI, SANCȚIUNI ILEGALE”/ AMBASADORUL VALERY KUZMIN SPUNE CĂ RUSIA VA 
RĂSPUNDE SANCȚIUNILOR ECONOMICE PRIMITE TOT CU ARME ECONOMICE. 

Observație: Între traducerea realizată de cei doi translatori (un bărbat și o femeie) au existat 
diferențe față de cea titrată pe ecran. În cadrul prezentului raport nu s-a reținut traducerea titrată pe  
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ecran. 

Reper 01.30, S1 
Remus Rădoi: ... Domnule Kuzmin, domnule Ambasador Kuzmin, a existat vreo înțelegere 

prealabilă între NATO pe de-o parte și Uniunea Europeană și în cealaltă parte, Federația Rusă, prin 
care NATO și de ce nu, chiar Comunitatea Europeană se angajau să nu se extindă până la 
Ucraina? 

• Reper 02.16, S1 
Valery Kuzmin: ... Deci, dumneavoastră trebuie să decideți, pot să spun un singur lucru, că și 

Declarația de la Istanbul, semnată la cel mai înalt nivel, semnat de cei din Organizația pentru 
Securitate în Europa și alte documente interesante, de exemplu Actul fundamental despre relațiile 
între Federația Rusă și NATO, semnat în 1997. Nici acolo nu este vorba, nici de extindere, nici de 
mișcare a bazelor spre hotarele noastre, era formularea așa mai, că niciun fel de forță militară 
esențiale, de-a lungul frontierelor Rusiei, NATO nu le va deplasa, nu le va desfășura. Cum vedem 
acum? Autoritățile de la NATO, în genere și în conducerea Uniunii Europene, pentru că noi am avut 
o colaborare destul de dezvoltată cu Uniunea Europeană, 4 dimensiuni, inclusiv apărarea, ei 
preferă să renege aceste promisiuni, ceea ce înseamnă că Președintele Putin a avut dreptate, când 
și-a tras concluziile și dumneavoastră, noi toți nu putem să uităm că Președintele Vladimir Putin, 
încă în 2007, cu 15, chiar mai mult decât 15 ani în urmă, a fost în februarie, 7 la populara atunci 
Conferința pentru Securitate de la Munchen și-a pronunțat discursul, în care a expus poziția Rusiei, 
vizavi de cele formate, bazele formate a lumii unipolare și a arătat foarte calm, cu foarte multă 
gândire, că Rusia, pentru Rusia nu sunt bune asemenea reguli, că e un hegemon, care își extinde 
interesele sale peste tot globul, iar celelalte state nu pot avea interese ale lor naționale, mai ales 
Rusia. ...Din păcate, în Occident, acest semnal nu a fost auzit și la început o sondare sistematică, 
permanentă a faptului, precum Rusia, poate să-și apere interesele. A început cu acel atac, după 
multe discuții cu ambasadorul american, doamna ambasador, care este o femeie, cu a Președintelui 
Saakașvili și a fost acel atac de noapte asupra de Osetiei de Sud, unde era situat un contingent de 
împăciuitori, acolo unde Tbilisi, capitala Georgiei, deja declanșase de două ori un război, care 
semăna cu un etnocid și deci acolo era un contingent de împăciuitori și erau și locuitorii pașnici, 
localnicii. A fost definită ca o aversie a Rusiei, au fost concluziile Consiliului Europei, în frunte cu 
doamna Tagliavini, care au făcut un raport, câteva sute de pagini, care are un resume, se caută 
foarte ușor pe Internet și acolo spune că agresiunea, acțiunile militare au fost deschise de 
Saakașvili, Președintele Georgiei și dacă Rusia poate fi învinuită de ceva, atunci poate de o 
aplicare, poate un pic, mai puțin proporțională a forțelor, în acest conflict, care a durat 5 sau 6 zile, 
au fost niște zile foarte, deci atunci 08 august 2008, 08.08.08. Până acum, am avut 22 februarie 
2022. În acest moment, cum a zis ieri, Președintele Putin, Federația Rusă deja a primit informația, 
că armata ucraineană și batalioanele neo-naziste, după două săptămâni de bombardamente foarte 
intensive, în două săptămâni, Donețk și multe alte raioane ale celor două republici, au fost 
bombardate mult mai intensiv, decât în perioada dinainte. Noi am primit informația, că se pregătește 
un atac vast, larg, în masă, peste aceste două republici, pentru epurarea lor. Din diferite canale, 
Federația Rusă a transmis un semnal către autoritățile ucrainene, cu o propunere ca Ucraina să-și 
retragă forțele militare de la hotarele republicilor Donețk și Lugansk. În paralel, autoritățile 
republicilor au fost forțate să înceapă evacuarea civililor. Deja avem, cu aproximație, un milion de 
oameni, din cele două republici, pentru că acești refugiați au fost bombardați zilnic cu sute, cu mii 
de proiectile, în direcția lor. ... 

• Reper 15.05, S1 
Adriana Bahmuțeanu: Excelență, excelență! 
Remus Rădoi: O să vă întrerupem puțin, atât eu, cât și colega mea Adriana, pentru că aici cred 

că se, necesită să punem o întrebare. Deci, dumneavoastră spuneți că operațiunea declanșată în 
Ucraina, de fapt, declanșarea ei, la baza declanșării ei a stat o agresiune a unor formațiuni fasciste, 
care se află pe teritoriul Ucrainei, împotriva cetățenilor vorbitori de limbă rusă. Dacă m-am exprimat 
corect, dacă nu, să mă corectați dumneavoastră. 

Valery Kuzmin: Da, în general este corect, considerând că asta a avut loc 8 ani de zile și 
numărul celor uciși sunt deja mii, multe mii de oameni care au pierit, Președintele Putin a 
caracterizat acest eveniment ca genocid, în timpul vizitei la Moscova cancelarului german Olaf 
Scholz. Și domnul cancelar a avut curajul, deși un pic mai târziu. Acolo la conferința de presă nu a 
vorbit despre asta, dar pe urmă a zis că e ceva ridicol genocidul din Donbas. E, după asta situația 
n-a mai fost ridicolă deloc, pentru că oamenii continuau să moară și asta nu se mai putea suporta. 
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Rusia, care a pierdut 27 de milioane, împreună cu alte popoare ale Uniunii Sovietice, din care 
jumătate au fost civili, în timpul marelui război pentru apărarea patriei, înțelege foarte bine ce  
înseamnă persecutare, ce înseamnă genocid, ce înseamnă ucidere în masă. 

Adriana Bahmuțeanu: ... Mie mi se rupe sufletul, când văd femei cu copii în brațe, care trec 
granița și vreau să vă întreb dacă și dumneavoastră empatizați cu acești oameni, indiferent de 
naționalitatea lor și indiferent de ce limbă vorbesc și empatizați cu drama prin care ei trec. M-am 
gândit că astăzi, în platoul nostru a venit un sol de pace, adică dumneavoastră și aș vrea să vă 
întreb când credeți că se va opri acest conflict militar, sau dacă, Doamne ferește, ne paște al Treilea 
Război Mondial. Din punctul ăsta de vedere, eu nu cred că acum, în acest an, în 2022, e nevoie să 
moară oameni nevinovați, pentru că mai marii lumii, iată, trebuie să-și împartă cumva puterea. 

Valery Kuzmin: ... Fără îndoială, noi avem compasiune față de oamenii, care sunt ostatici în 
aceste situații grele, de fapt tragedie. Tragedia a fost creată de acțiunile responsabile, de regimul de 
la Kiev și regimul de susținere de la vest și este controlat direct, de purtarea grupărilor neo-naziste 
și fasciste. Sunt nevinovați și având simpatie și simpatia noastră este de partea lor ...Din păcate, 
situația umanitară în Ucraina este mult mai complicată, decât ce se arată la graniță, pentru că 
armata rusă a intrat în Ucraina, nu cu scopul ocupării, sau agresiunii și acesta a fost confirmat de 
președintele ieri, în convorbiri cu șefii regiunilor ruse. Există 3 obiective: protejarea locuitorilor din 
Donețk și Lugansk, care au fost distruse în mod sistematic, femei, copii. ...în zonele eliberate au fost 
descoperite mormintele în masă, înmormântările în masă, mărturii de violență împotriva fetelor și 
alte crime, care sunt tipice pentru fasciști, acțiunile fasciste, când artileria este situată lângă case 
rezidențiale. Așa fac teroriștii, precum și SUA, armatelor în cadrul mai multor conflicte, ... 

• Reper 22.35, S1 
Remus Rădoi: Domnule Ambasador, o secundă, aș vrea regia, dacă se poate, să dăm în full 

screen, imaginea din dreapta jos și am să-l întreb pe domnul ambasador ce reprezintă aceste 
imagine? 

Pe ecran s-a afișat o placă funerară, pe care erau inscripționate niște nume și cifre. În 
respectivul loc au fost aduse flori și animale de pluș. 

Valery Kuzmin: Da, eu știu, acesta este Aleea îngerilor, este un memorial dedicat memoriei 
copiilor, fetelor, bombardamentelor interminabile ale armatei ucrainene, a Republicii Populare 
Donețk. E un monument mare, de granit, în centrul Donețkului, aici e vârsta și numele copiilor (...) 
toți ei au pierit sub bombardamente, sub rachetele neo-fasciștilor și regimului criminal de la Kiev. 

Remus Rădoi: Domnule Ambasador, am să vă opresc, pentru că ceea ce spuneți 
dumneavoastră este, aș putea să spun, criminal. ...Dumneavoastră vreți să spuneți, că acești copii 
au fost omorâți, de armata ucraineană, înainte de operațiunea desfășurată de Federația Rusă, în 
cele două provincii, Donețk și Lugansk. 

Adriana Bahmuțeanu: De-a lungul anilor. 
Valery Kuzmin: ... Sunt copii care au murit, care au pierit de-a lungul genocidului de 8 ani, ... 

Aveam documentat acte și ele vor fi trimise în judecată, în tribunale internaționale, despre foarte 
multe, multiple crime ale (neinteligibil) din Ucraina pe teritoriul republicilor Donețk și Lugansk. Asta a 
fost motivul de bază pentru a recunoște cele două republici, de Federația Rusă, pentru că alte 
mijloace, de-a lungul acestui genocid de 8 ani, de-a lungul acelor 6 ani de eforturi pe care le-am 
făcut în mod politic, pentru o rezolvare pașnică, democratică, ... 

• Reper 26.10, S1 
(...)Ciprian Purice: Am o întrebare la subiectul victimelor din Donbas și Lugansk, din ultimii 8 

ani. Organizații internaționale independente au discutat și anchetat despre crimele de război și 
atrocitățile întâmplate acolo și atribuite, ne încă dovedite, neo-fasciștilor, neo-naziștilor din Ucraina. 
Chiar recent, Președintele Putin, zilele trecute, vorbea despre peste 14 mii de victime, între care 
500 de copii uciși sau schilodiți, repet, schilodiți. ... Președintele Putin spunând, citez: ”occidentul a 
ales să întoarcă ochii de la aceste probleme”. (...) dacă atâția ani n-ați reușit să convingeți 
Occidentul, prin dovezi concrete, despre atrocitățile din Donețk și Luhansk, ulterior, în timpul 
conflictului militar din Ucraina, la fel, nu ați reușit să furnizați dovezi, care să susțină declarațiile 
părții ruse, cum veți proceda în viitor, astfel încât, în oglinda imaginilor, uneori cu caracter 
propagandistic, furnizate de partea ucraină, dumneavoastră să furnizați pe aceeași linie dovezi fără 
echivoc. 

Valery Kuzmin: Dovezile noastre sunt fără echivoc, dar în momentul în care presa occidentală, 
democratică nu vrea să le publice,... marea majoritate a țărilor occidentale, nu permit ca ele, să fie 
publicate, ... Noi am acceptat, am recunoscut aceste două republici, am semnat acorduri 
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internaționale cu ele, despre ajutor reciproc și când ele s-au adresat autorităților ruse pentru 
protecție, pentru apărare, a fost o luată o decizie, care a fost practic unanim susținută de cele două  
camere ale Parlamentului rus, că Rusia le va da asemenea susținere, asemenea ajutor. Primul scop  
al operației militare, deci subliniez, nu este o agresiune, nu activează acolo armata rusă ca atare, 
numai niște diviziuni de forțe speciale ale armatei ruse, care, bineînțeles forțele aeriene, cosmice, 
care de curând, cu mare succes au anihilat o bază a mercenarilor militari de la poligonul Iavorsky, 
cu arme precise, forte precise, a doua problemă este demilitarizarea Ucrainei. Din păcate, 
Occidentul care e atâta pro-pace, în ultimul an, mai ales eforturile sale au fost orientate spre 
umflarea Ucrainei cu arme letale. În ultimul timp, un comic, destul de talentat în trecut, dar acuma 
președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a chemat mercenari din toată lumea, pentru legiunea 
internațională din străinătate, deci ei se antrenau acolo în acest poligon, cu arme foarte precise, dar 
demilitarizarea Ucrainei și denazificarea Ucrainei și anume oprirea activității și poate chiar 
exterminarea formațiunilor neo-naziste, care în mare parte sunt incluse, în Garda Națională, așa 
numita Ucrainei de a nu se supune niciunui comandament și mai ales nu se supun, nu sunt sub 
mâna autorităților politice de la Kiev. Deci lupta împotriva lor va fi una integrală, până nu-și vor 
depune armele și nu se vor preda. Acestea sunt cele 3 poziții, care sunt puse în fața acestei 
operațiuni militare. (...). 

În continuare, s-a prezentat discursul unui cetățean ucrainean (fără precizări suplimentare 
privind numele și calitatea acestuia). Pe ecran, au apărut titrări în limba rusă/sau ucraineană. La 
finalul materialului, s-a titrat: News Ukraina.RU 

• S2- Reper 35.29, se. 19-16 
Bărbat: Deoarece în Rusia suntem numiți naziști, fasciști, etc, îmi permit să citez cuvintele lui 

Adolf Eichmann (pe ecran s-a afișat fotografia lui Adolf Eichmann), care a spus că pentru a distruge 
o națiune este necesar să ucizi, în primul rând, copiii. Pentru că dacă le ucizi părinții, copiii după ce 
vor crește, se vor răzbuna, iar dacă ucizi copii, ei nu vor mai crește niciodată și națiunea va 
dispărea. Forțele armate ucrainene nu pot ucide copiii ruși pentru că este interzis de regulile 
războiului acest lucru este interzis de diferite convenții, inclusiv de cele de la Geneva. ... Din 
momentul ce ne numiți naziști, atunci voi adera la doctrina lui Adolf Eichmann. Voi face totul pentru 
ca nici voi, nici copiii voștri să nu mai trăiți pe acest pământ. Pentru a vă face simțiți cum e când mor 
civili nevinovați ca să simțiți toată durerea și suferința când spuneți: ”Nu noi am început acest 
război, este vina lui Putin. Nu am vrut acest război” ... Avem nevoie de o victorie, iar dacă asta 
însemnă să vă masacrăm toate familiile voi fi unul dintre primii de a face acest lucru. Slavă națiunii! 
Sper că o națiune precum Rusia și rușii nu vor mai rămâne pe acest pământ. Aceștia sunt 
degenerații care poluează acest pământ. Dacă ucrainenii au ocazia ceea ce fac- să-i distrugă, să-i 
masacreze, să-i omoare, să-i stranguleze pe moscali spre că toată lumea va contribui și fiecare va 
ucide pe cel puțin un moscal. 

În continuare, s-au prezentat imagini de la un miting din Ucraina, în care oamenii aveau torțe și 
drapelul Ucrainei. Pe ecran s-a titrat: Material furnizat de Ambasada Rusiei Grupări pe care Rusia le 
numește fasciste. 

 
• S3- Reper 42.05, se. 19-16 
Ciprian Purice: ... ieri, generalul Mihail Mizințev, șeful Centrului Național de Management al 

Apărării declara că până la data de 16 martie, fix 2.688.726 de refugiați, din peste 2000 de localități 
ucrainene, au solicitat evacuarea spre Rusia. Această cifră nu este întâmplătoare, este sensibil mai 
mare decât cifrele oficiale ale refugiaților ucraineni, care au plecat spre vest. Însă, nu vedem imagini 
cu vămi Ucraina-Rusia aglomerate, așa cum vedem imagini ale vămilor dintre Ucraina și România, 
sau dintre Ucraina și Polonia pline de refugiați. Asta încerc eu să subliniez, că nu sunt suficiente 
declarațiile părții ruse, ce le trebuie întărite de imagini. Probabil această abordare formală, clasică, a 
dumneavoastră, a generat și această deficiență de percepție în tot acest conflict. Deci, când vedem 
imagini cu refugiați ucraineni care merg în Rusia... 

Adriana Bahmuțeanu: O să vă rog să-mi răspundeți pe scurt, că avem foarte multe alte 
întrebări. 

Valery Kuzmin: Am dreptul să răspund atât de lung, cum ați pus întrebarea. În ceea ce privește 
declarația lui Mizințev, ați spus că am primit felicitări, da, mulți oameni se ascund în subsolurile, sau 
în zonele rurale. Ei doresc să părăsească Ucraina și să meargă în Rusia, dar nu pot s-o facă, 
pentru că batalioanele naționaliste bombardează toate rutele de evacuare, toate coridoarele verzi 
acordate de militari ruși, acordate pentru ieșirea pașnică a populației civile, din orașe mari. Toate 
aceste coridoare sunt blocate de forțe armate ucrainene și sub acoperirea unei campanii 
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propagandistice și false, de exemplu, prezentată de ziarul La Stampa, italian, care a arătat victimele 
unui atac ucrainean la Donețk. Când au fost folosite muniții ilegale în centrul orașului, ea publică 
asta ca dovadă a atrocităților armatei ruse, de acesta noi nu avem aceste imagini, iar imaginile 
noastre dumneavoastră nu le preluați, o să vă prezentăm aceste imagini pe site-ul ambasadei 
noastre, dar, din păcate pe acest plan nu orice poate fi arătat. V-am povestit despre acele mărturii, 
despre crimele brutale a naziștilor în Donbas, corpuri arse, cranii arse, o parte din aceste crime sunt 
din 2014-2015. Deci, sunt mărturiile locuitorilor, care mulți dintre ei deja sunt uciși, au fost uciși, (...)  

• Reper 04.22, S3 
(...)Marius Ghilezan: Mie mi se pare disproporționată total această emisiune, în care se 

vorbește doar despre anumite crime și nu se vorbesc despre investigațiile, despre crimele rușilor, 
din zonele altele decât din Donbas, de exemplu acuma este atacată o navă comercială la sud de 
Mariupol, de către ruși, dacă s-au dus rușii să apere cele două state, Donbasul și așa... 

Valery Kuzmin:... În Federația Rusă, a fost creat un centru anti- fake, războiul fake- urilor. ... 
este o imagine dintr-o vară, dintr-o primăvară, sau din Asia de Sud-Est, sau au pus niște imagini 
foarte importante în Brazilia, în timpul COVID- ului, cu oameni în pachete de plastic. Și asta este dat 
drept evenimente de astăzi din Ucraina și dumneavoastră trebuie să mâncați asta, îmi pare rău. 

Adriana Bahmuțeanu: Marius Ghilezan! 
Marius Ghileazan: Sunt unul dintre puținii jurnaliști din România, care am demontat pe mass- 

media multe dintre fake- uri și le-am dat în analiză, la specialiștii militari. Sunteți nedrept, când 
spuneți nu vi se preiau, ziarul meu, România liberă, vă preia comunicatele ambasadei, reporterii 
militari sunt și pe telegramurile rusești, pentru că un ziarist independent trebuie să vadă cele două 
părți. Nu suntem intoxicați, nu citim numai presa mainstream americană, în fiecare zi, pe care o știm 
și așa mai departe, dar dacă armatele ruse s-au dus să elibereze Donbasul, de ce sunt atacurile, au 
fost atacurile de la Cernobîl, de ce a fost fabrica de la Zaporije atacată, de ce este blocada 
Kievului? Ce caută în centrul Ucrainei armata rusă? 

• Reper 07.13, S3 
Valery Kuzmin: ... Armata rusă, repet, s-a îndreptat să apere Donbasul, el nu trebuia eliberat. 

Dacă eliberat doar de acea grupare criminală armată, cu câteva zeci de mii de oameni, care 
continuă să tragă cu rachete Tochka-U și să-i distrugă pe civili, să pozeze în cartierele civile folosind 
civili drept scut viu, deci împotriva lor trebuia susținere. Vorbim de demilitarizarea Ucrainei. ...Așa că 
acuma nu există practic alternativă, decât să distrugem această grupare a militarilor ucraineni între 
Donbas și Kiev. Vorbim toate imaginile care apar despre terificele bombardamente a Kievului din 
partea rusă sunt un fake. Armata rusă, de la bun început, nu a atacat ținte civile și nu va ataca 
niciodată. ... Rusia nu atacă Kievul. Noi acum ne ocupăm de rezolvarea problemelor în alte regiuni 
ale țării... 

• Reper 09.49, S3 
Adriana Bahmuțeanu: ...de unde a pornit conflictul ăsta? Că nu-i vorba doar de Rusia și 

Ucraina, e vorba de Rusia și Statele Unite. Vă rog să ne explicați, de unde s-a ajuns aici și dacă, 
până la urmă, vine al Treilea Război Mondial, ... 

Valery Kuzmin: ... Deci. domnul președinte Biden a zis că acele sancțiuni, care au fost 
declarate Rusiei, sunt o alternativă la cel De-al Treilea Război Mondial și a început să vorbească că 
trebuie să începem Al Treilea Război Mondial, că altceva nu poate fi făcut. ... 

• Reper 12.08, S3 
 
(00.00-19-17.asf) (...) 
Ciprian Purice: A apărut acum puţin timp o listă în România, prin care o garnitură întreagă de 

oameni care comentează realitatea zilnică, şi o comentau oarecum mai echidistant,  s-a încercat 
denigrarea lor  după începutul conflictului militar din Ucraina atribuindu-se că ar fi pe o listă de a lui 
Putin. N-are legătură, era doar o glumă. Revenind într-un spectru serios, aş vrea să vă întreb... 

Valery Kuzmin: Ştiu că ele există dar că a fost formulat ca un document, chiar nu ştiam. Îmi cer 
scuze. Pentru că în Ucraina există asemenea liste,  există un site (?) pe care toţi duşmanii Ucrainei 
sunt incluşi în ei. Pot să fie cântători, pot să fie cei din miliţia cu coloană, şi deci asta ca o ilustraţie a 
situaţiei.  

(03.35-19-17.asf) Marius Ghilezan: Dacă Administraţia Putin are vreo listă în ceea ce priveşte 
România,... 

(...)Valery Kuzmin: ... În primele zile ale crizei, deci la începutul operaţiunii speciale militare din 
Ucraina, autorităţile Rusiei, Guvernul, a luat, a aprobat o nouă listă neprietene faţă de Rusia. Înainte 
de asta, în această listă era numai America, cu amnezia lor, ei se autonumesc americani şi Cehia 
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care a provocat şi a creat un scandal brutal adică a (?) comercianţii noştri, organizaţii foarte 
serioase gen ROSATOM care a ajutat acolo să construiască centrale nucleare, ş.a.m.d.  

Marius Ghilezan: Și România, cum e? 
Valery Kuzmin: Şi acum, de la începutul operaţiunii din Ucraina, în Occident au fost adoptate 

sancţiuni, cum am spus deja, după care, după cum a spus Biden, după el poate fi numai Cel de-al 
Doilea Război Mondial, toţi care au susţinut aceste sancţiuni, toate statele, a fost această listă a 
statelor neprietene, şi România bineînţeles că a și ocupat acolo locul, cu Marea Britanie, cu Letonia, 
cu Coreea de Sud ş.a.m.d. Deşi din punctul meu de vedere... Bine, nu intrăm în detalii.  

(05.37-19-17.asf)  Remus Rădoi: Domnu Ambasador, în urma celor expuse de dumneavoastră 
înţelegem că există nişte grupări fasciste, nişte grupări militare care au acţionat în cele două 
provincii, cel puţin, aşa cum aţi expus dumneavoastră că au acţionat. Au existat discuţii cu partea 
vestică, cu NATO, ţările europene, încercând să găsiţi o cale de dialog pentru a se rezolva această 
problemă, altfel decât militar? Şi dacă da, ce răspunsuri aţi obţinut din partea ţărilor vestice? 

Valery Kuzmin: Această temă a fost inclusă de autorităţile ruse în negocieri. Şi ultima dată, 
vreau să zic că negocierile la nivel înalt sunt destul de confidenţiale. Deci v-am spus cum a fost cu 
Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Aceleaşi teme  au fost abordate şi în discuţiile cu preşedintele 
Franţei, Macron, ş.a.m.d. Din păcate, situaţia este că în toţi ultimii ani noi, treptat, dar acum definitiv, 
ne-am convins că scopul Occidentului a fost să creeze  din Ucraina o aşa numită anti Rusie. Şi în 
timpul războiului, până la ultimul ucrainean, până la ultima picătură de sânge a ucrainenilor, să facă 
un, să influenţeze negativ cu Rusia. ...Neonaziştii au fost extremiştii din Kiev, nu sunt pur şi simplu 
extremişti. Sunt mii de oameni deja armaţi, organizaţi, cum am spus, incluşi în Garda Naţională, 
instruiţi de instructorii americani, britanici, polonezi şi alţii, care sunt o forţă militară reală. Iar spiritele 
lor, trebuie să aveţi acest citat. E unul din susţinătoii lui Eichmann, Adolf Eichmann care a fost 
arhitectul şi unul din părinţii planului Holocaustului, a rezolvării totale a problemei evreilor. Adică 
epurării evreilor. Noi o să omorâm copii ruşi ca ei să nu crească mari şi să nu ne răpună. 

(09.08-19-17.asf) Remus Rădoi: Să punem şi filmuleţul, dacă se poate, din regie, şi să 
încercăm să-l comentăm ulterior. Da,  v-aş ruga să-l daţi în full screen, dacă se poate.  

Este prezentat un material video cu declaraţiile unui ucrainean. În colţul din dreapta-sus a 
ecranului se vede o inscripţie cu litere slave şi steagul ucrainean. Lângă imaginea ucraineanului se 
află şi o poză a lui Adolf Eichmann, în uniformă SS. Declarațiile sunt  titrate pe ecran:  

„Deoarece în Rusia suntem numiţi nazişti, fascişti, etc., îmi permit să citez cuvintele lui Adolf 
Eichmann care a spus că pentru a distruge o naţiune este necesar să ucizi, în primul rând, 
copiii. Pentru că dacă le ucizi părinţii, copiii după ce vor creşte, se vor răzbuna. Iar dacă ucizi 
copii, ei nu vor mai creşte niciodată şi naţiunea va dispărea.  Forţele armate ucrainene nu pot 
ucide copiii ruşi pentru că este interzis de rgulile războiului, acest lucru este interzis de 
diferite convenţii, inclusiv de cele de la Geneva. Dar nu sunt din forţele armate ale Ucrainei şi 
când vom avea ocazia să-i ucid pe ruşi, cu siguranţă o voi face. Din momentul ce ne numiţi 
nazişti, atunci voi adera la doctrina lui Adolf Eichmann. Voi face totul pentru ca nici voi, nici 
copiii voştri să nu mai trăiţi pe acest pământ. Pentru a vă face să simţiţi cum e când mor 
civili nevinovaţi. O să simţiţi toată durerea şi suferinţa când spuneţi „Nu noi am început 
acest război, este vina lui Putin. Nu am vrut acest război.” Nici noi  nu am vrut-o, dar acum 
trebuie să înţelegeţi că este vorba despre victoria poporului ucrainean, şi nu despre pace. 
Avem nevoie de o victorie iar dacă asta înseamnă să vă masacrăm toate familiile, voi fi unul 
dintre primii de a face acest lucru. Slavă naţiei! Sper că o naţiune precum Rusia şi ruşii nu 
vor mai rămâne pe acest pământ. Aceştia sunt degeneraţii care poluează acest pământ. Dacă 
ucrainenii au ocazia - ceea ce fac - să-i distrugă, să-i masacreze, să-i omoare, să-i 
stranguleze pe moscali sper ca toată lumea să contribuie şi fiecare va ucide pe cel puţin un 
moscal.”   

  Remus Rădoi: Am primit acest filmuleţ de la Ambasada Rusiei şi aş vrea să-l comentăm. 
Acest filmuleț, dacă am înţeles noi bine, rulează pe o televiziune publică din Ucraina. Este înfiorător. 
Înţelegem că lucrurile acestea sunt acceptate de conducerea ucraineană şi chiar în rapoartele 
făcute de dumneavoastră în discuţiile cu Macron, spuneaţi mai devreme şi cu Europa de Vest, sunt 
acceptate, să înţelegem? Sau... 

Adriana Bahmuţeanu: Da, înţeleg că cel care a vorbit în filmuleţ şi-a cerut scuze ulterior pentru 
ceea ce a spus şi a zis că îşi retrage... 

Valery Kuzmin: Nu, nu s-a scuzat nimeni, şi nu a retras nimeni nimic. Olaf Scholz nu şi-a cerut 
scuze. El în Germania, întorcându-se, a început să spună că e (?) să vorbim despre genocid în 
Dombas. Pe urmă, nu e vorba de scuze. Este vorba de practica pe care o efectuează aceşti oameni 



 

  

7 
mulţi ani în Ucraina. Deja a cincea sau a şaptea oară mă întorc la această temă. Din păcate asta 
este adevărul, realitatea dură a politicii interne a Ucrainei. Mai mult de atât, copiii sunt educaţi într-
un ritm rasist, nazist, rusofon, începând cu grădiniţa. Sunt instruiţi pentru lupta împotriva Rusiei sau 
(?) . Şi copiii care chiar nu prea diferă ce e tata şi o nenea, şi o mamă şi o tanti, ei fac ce zic acel 
(?). Deci salutul în armata ucraineană practic dublează saluturile celor din armata Banderei. Iar ce 
fac ei cu civilii, sunt nişte adevărate crime militare. 

(18.34-19-17.asf) Valery Kuzmin: ...Noi nu putem să permitem ca în Ucraina să apară baze 
NATO, baze militare, centre de instrucţiune şi antrenament, Asta contrazice, asta este împotriva 
securităţii noastre naţionale şi noi trebuie să ne atingem acest scop. Vorbim de altele, pace, linişte, 
resurarea celor care din vina regimului din Kiev va fi distrusă Ucraina, deci trebuie să restaurăm. 
(...) 

(...) (37.36-19-17.asf) Adriana Bahmuţeanu: Domnule Ambasador, eu, dacă sunt femeie, pe 
mine mă interesează sănătatea mea şi a copiilor mei şi să nu fie nicio vorbă despre violenţă. Orice 
fel de violenţă. Vreau să vă întreb dacă susţineţi în contextul ăsta existenţa acelor laboratoare de 
arme biologice din Ucraina, pe care Vestul le contestă, spune că nici nu a auzit de ele, şi dacă asta 
a fost una din mizele acestui conflict. Şi apropo de acest conflict, mă interesează foarte tare să-mi 
spuneţi concret când credeţi dumneavoastră că se va termina? 

Valery Kuzmin: ... în afară de genocidul din Dombas, au fost şi alte momente care periclitează 
securitatea. ...De exemplu doamna Nuland, vice secretar de stat, discutând la Congres, undeva pe 
8-9 martie, ea a admis că în Ucraina există laboratoare aşa-zise de research, şi Statele Unite au 
luat măsuri ca aceste laboratoare, materiale, acestor investigaţii să ajungă, Doamne fereşte, în 
mâinile armatei ruse. Deci interesant, laboratoare foarte nevinovate biologice, şi acolo nişte 
materiale care nu trebuie să ajungă în mâinile ruşilor. ... Aceste laboratoare, aceste programe au 
fost finanţate direct de departamentul de scădere a problemelor de securitate a guvernului Statelor 
Unite. (?). ... dau mărturie că au participat, că acolo erau produse, cercetări a diferite patogene, 
adică e pericolul boli, maladii îngrozitoare, pe care le-a trăit, le-a făcut faţă omenirea. Foarte multe: 
holera, ciuma, buba siberiană. Ca să intensifice toxicitatea acestor patogene prin bacterii, viruşi sau 
alţi agenţi. Şi studiau acţiunea lor asupra unor grupuri etnice mai ales asupra slavilor din Orient. De 
la ruşi, ruşi. Deci sunt mirat câtă grijă ne poartă şi cercetatul acestor agenți patogeni pot fi 
transferaţi mai repede pe teritoriul Federaţiei Ruse cu ajutorul păsărilor migratoare. Aruncând acolo 
diferite insecte de tot felul, inclusiv ţânţari. (...) 

(41.44-19-17.asf) Remus Rădoi: ... un coleg din Ambasadă făcea o comparaţie şi spunea că 
acolo, în Dombas şi Luhansk, trăiesc cetăţeni vorbitori de limbă rusă, acel pământ este un pământ 
cedat de Rusia la formarea Ucrainei, şi făcea o comparaţie colegul dumneavoastră spunând că 
asemeni teritoriului moldovean, care este un teritoriu românesc, unde trăiesc şi vieţuiesc vorbitori de 
limbă română. Care e părerea dumneavoastră despre acel teritoriu, despre Moldova? Este un 
teritoriu românesc unde trăiesc şi vieţuiesc cetăţeni de limbă română? 

(...) (43.43- 19-17.asf) Valery Kuzmin: ...nu aţi înţeles corect ideea lui Vladimir Putin. El a spus 
că suntem forţaţi să începem operaţiunea militară, să recunoaştem Republicile Populare din mai 
multe motive obiective. În primul rând pentru că Ucraina este pompată cu arme şi este făcută ţară 
inamică pentru noi. În al doilea rând din cauza naziştilor, în al treilea rând pentru că în Ucraina este 
foarte populară ideea decomunizării. Şi (?) a spus, dacă în Ucraina ei vor decomunizarea, trebuie 
să fie luate toate deciziile URSS, inclusiv cele care se referă la teritoriile cedate Ucrainei de către 
Lenin, de către Stalin, ş.a.m.d.  

Ciprian Purice: Sau de Republica Moldova pe care aţi luat-o de la România.  
Valery Kuzmin: ... Republica Moldova în momentul de faţă este un stat suveran, participă la 

ONU, ea a devenit astfel datorită faptului că a fost recunoscută de statul suveran Rusia după ce 
Uniunea Sovietică n-a mai fost. Republica Moldova n-a fost parte a României. Vorbeaţi de partea 
formală. În afară de acei 22 de ani ocupaţie românească. În momentul în care Basarabia, atunci, a 
ajuns în Imperiul Rus, parte componentă, anii 1918-1919 e o temă aparte, deci vorbim că în istorie 
au fost multe. A fost un banc despre Stalin cu Liov şi Varşovia. Când i-a spus Churchill că de ce 
aveţi nevoie de Liov, că n-a fost niciodată un oraş rusesc, şi Stalin i-a răspuns că Varşovia a fost. 
Imperiile decădeau, se renăşteau, graniţele se schimbau. Vorbim acum, vorbim că acum Republica 
Moldova este un stat suveran, are un popor care va decide soarta sa şi noi suntem pentru asta. ... . 

(48.28-19-17.asf) Ciprian Purice: Domnule Ambasador, cred că m-ați înțeles greșit. Nimeni nu 
propunea refacerea sau regândirea istoriei, pur şi simplu era o întrebare dacă în contextul actual 
preşedintele Putin e dispus... 
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Valery Kuzmin: ... Putin a încercat să arate că e nevoie de destulă chibzuinţă ca să nu intrăm în 

aceasta. Da, vorbim de Bandera, care în Ucraina e erou, care este condamnat în Polonia pentru 
crime, pentru omucidere. E erou naţional în Ucraina. Acei banderişti care au participat în devizia SS 
(?) sau Galicia, ei sunt eroi în Ucraina. Prietenii mei, deci din cauza asta în perioada sovietică, 
apropo denazificarea în Ucraina a fost una foarte, cum să vă spun, a fost una foarte umană, foarte 
(?)  ...  

 (...)          
(rep. 20.13, 19-18) Adriana Bahmuțeanu: ...(neinteligibil)… n-au fost bombardate zone civile? 

Blocuri de locuințe? Am văzut imagini la știri, domnule Ambasador.  
Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse: Zone civile sunt bombardate de naziști și de 

armata ucraineană. Vă rog frumos să nu arătați fake-uri. Vă rog să nu ne arătați fake-uri din 
propaganda occidentală.    

Adriana Bahmuțeanu: Nu Rusia ataca acolo? Imobilele de locuințe? Blocurile? Cine a atacat? 
Dar, ce am văzut noi la știri sunt fake-uri, domnule Ambasador? 

Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse: Pe planul ăsta, 99%, sunt! 
Adriana Bahmuțeanu: Deci, Rusia neagă că a atacat civili în Ucraina?  
Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse: Deci, eu vă povestesc. 8 ani, până a avut loc 

genocidul din Donbass, naționaliștii ucraineni și regimul ucrainean de la Kiev, dădea de mâncare 
pentru…(neinteligibil)… cu povești că separatiștii se auto-împușcă. Deci, milițiile populare, se auto-
bombardează. Cartierele civile din Donețk, sistemele de apă, centralele de apă, stațiile electro…         

Adriana Bahmuțeanu: Am înțeles asta, domnule Ambasador. Asta am înțeles. Dar, noi, ce 
vedem la televizor, că Rusia bombardează imobile cu civili, blocuri de locuințe, sunt toate știri false? 
Asta vă întreb! Eu, nu cred, totuși, ca sunt niște falsuri 

Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse: Deci, încă o dată! Vă recomand să urmăriți 
materialele centrului anti-fake la colegii dumneavoastră din primul canal de televiziune rus. El dă o 
mulțime de informații despre asta. Cum sunt fabricate aceste știri. Și acolo scrie: „un om ucis”, și 
hârtiuța scrie: „un om ucis de un glonț rusesc”. Vă felicit dacă credeți în asemenea materiale! Dacă 
le dați crezare. Deci, datele, mărturisiri, înmormântări în masă, noi putem să le prezentăm. Iar, ce ei 
pot să ne arate. Guvernul ucrainean, numai la Kiev, momentan, 20 de mii de Kalașnikov, au dat pur 
și simplu, civililor… așa ziși. Deci, ăștia au ajuns la bandiți, nu la civili, și au… ei terorizează acuma. 
Bandiții ăștia! Și, teroarea asta este… se spune că este a Rusiei. Deci, dacă vă bazați pe informația 
numai unei părți care are parte… e parte la conflict…         

(rep. 23.00, 19-18) Adriana Bahmuțeanu: Stați, domn’le! Nimic nu-i adevărat? Că mie nu-mi 
vine să cred ce-mi spuneți acum! Pe cuvânt! Chiar așa… Nimic din ce vedem nu e adevărat? Eu nu 
cred așa ceva!  

Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse: Uitați-vă, marșul ăsta cu făclie… 
(...) Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse: Ați vrut să auziți poziția noastră, poziția 

alternativă. Eu v-am expus-o. Să credeți, sau să nu credeți, este dreptul dumneavoastră!  
Ciprian Purice: Și vă mulțumim! Și vă mulțumim pentru poziția expusă! Dar, asta înseamnă că, 

partea rusă, abia așteaptă comisarii ONU, care vor veni să ancheteze conflictul militar din Ucraina, 
ba chiar, va fi fericită Federația Rusă să dovedească că de trei săptămâni, noi toți, am fost sub tirul 
unui fake-news, întors complet pe dos. Deci, nu doar cu jumătăți de măsură, ci complet pe dos, și, 
în acest context aș vrea să vă întreb, care este reacția faptică a cerinței de ieri a Curții 
Internaționale de Justiție, care a solicitat oprirea focului și deschiderea frontului pentru ancheta 
internațională.      

Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse: Vreau să vă felicit că ați fost plimbați cu 
minciuna. Nu în aceste trei săptămâni, ci mulți ani. Îmi pare foarte rău să constat asta! Vorbind de 
Curtea Internațională pe teme penale, această instanță, care a fost creată cu ceva timp în urmă și 
nu a avut aprobată de la nivel integral internațional. Noi, nu avem nici un fel de relație cu această 
instanță, și nu ne gândim să avem! Să meargă să investigheze crimele americanilor în Irak, și 
Afganistan. Și, când ne vor arăta niște rezultate concrete ale acestor investigări, vorbind de…    

Adriana Bahmuțeanu: Întoarceți-vă la subiect! Deci, practic, negați că aveți trupe în Ucraina și 
că n-ați bombardat nicio locuință, nici un imobil? 

Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse: Da! Noi n-am bombardat niciodată case, blocuri 
civile! Dacă în blocuri civile, și asta fixat de multe ori… erau puncte de tragere, de foc, de artilerie 
cum e în Mariupol acuma. Acuma, treptat, orașul se deblochează, și se face treptat. Cartier, după 
cartier, și sunt zeci de mărturii ale civililor, care au încercat să fugă de acolo, și cărora, în spate, 
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naziștii, au tras. Miliția populară, niciodată n-a tras în ei! Pentru că acei sunt rudele lor, cunoștințele 
lor!  (...) 

(...) (rep.38.20, 19-18) Ciprian Purice: Încă o dată, întrebarea mea este, când partea rusă va 
furniza dovezi fără echivoc, care să îi susțină zicerile? Eu nu spun că nu aveți dreptate. Eu nu spun 
că partea ucraineană are dreptate. ... 

Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse: Politica Kievului are multe elemente de șantaj, și, 
Kievul șantajează. Deci, nu vreau să zic că propaganda rusă a făcut un super erou din Putin. Nu. 
Propaganda din Occident a făcut din Putin un super-erou. Și, demonizarea lui nu a început cu trei 
săptămâni în urmă, ci mult mai demult. De la momentul... cel puțin din 2008, atunci când președinte 
a fost Medvedev, de fapt. După situația din Georgia. Iar, după 2014, cum se comportă armata 
rusă... Deci, în cel mai pașnic mod. Fără (neinteligibil), fără sânge. Populația Crimeii printr-un 
referendum democratic a votat pentru alipirea de Rusia. Iar la Donbass, unde a fost un asemenea 
referendum, susținerea a fost un pic mai mică. Deci, naziștii au făcut măcelul ăsta extrem de ... 
(neinteligibil)...  

(...) (rep.40.49, 19-18) (...) 
Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse: ...În Rusia, punctul de vedere alternativ este 

expus. Sunt oameni care se exprimă și împotriva războiului. Dacă ei fac ce fac, în conformitate cu 
legea, ei nu sunt persecutați. Dar, dacă ei încearcă să spună minciuni despre armata națiunii, să 
transleze poziția neo-naziștilor, să susțină regimul de la Kiev, sunt și din ăștia. (...) 

(...)  
• (rep. 00.00, sel.19-19) 
(rep. 01.18, 19-19) Remus Rădoi: Da, revenim! Am să-l întreb pe domnul ambasador, să 

reluăm pe rând imaginile, am să-l întreb, acea mulțime cu flăcări, cu acele făclii purtate pe străzi, ce 
reprezintă? Dacă-i vorba despre vreo organizație și ce organizație este și ce acțiuni desfășoară 
acea organizație pe teritoriul Ucrainei.  

Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse: Nu pot să vă spun care dintre organizații, în 
acest caz, vehilează prin strezi (sic), eu pot să spun un lucru: Marșurile cu făclii, în Ucraina, sunt 
organizate în primul rând de organizații neo-naziste. Ele sunt foarte multe, e o puzderie, unele sunt 
dinainte de 2014, au fost considerate, au fost recunoscute chiar și-n Statele Unite drept neo- 
naziste, de exemplu: Zvoboda, Sectorul de Dreapta, Batalionul Azov… acum e transformat într-o 
diviziune militară mult mai mare. Acuma militanții săi rețin populația civilă la Mariopol dând…trăgând 
la ei în spate dacă ei încearcă civilizat să fugă din acest oraș. Chiar în vest au fost recunoscute 
aceste organizații drept neo-naziste. ...A fost și batalionul Aldar, zeci de batalioane, înainte erau 
semi-voluntare… la început. În mare parte se formau din criminali care au fost eliberați din 
închisoare, vorbitori de rusă, apropo.  

Adriana Bahmuțeanu: Domnule Ambasador, scuze! Aici în imaginea cu acel bombardament, 
ziceți că Federația Rusă nu are nicio implicare? Cine bombardează acolo?  

Remus Rădoi: Sunt imagini din 2015 din ce am înțeles. 
Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse: … acea rachetă mare, cu aripi, a fost un incident 

care a fost zilele trecute în centrul Odețcului (sic), ... Ăsta înțeleg că e unul dintre 
naziști…(neinteligibil)… , trimis în serviciul de securitate al Ucrainei care a practicat activitate 
teroristă pe teritoriul Donbass-ului. Și foarte mulți oameni au decedat din cauza asta, inclusiv liderii 
batalioanelor care apărau Donbass-ul, liderul Republicii Donețk, Donbass …(neinteligibil)…  a fost 
aruncat în aer de teroriștii trimiși din serviciul de securitare al Ucrainei …(neinteligibil)….  

(rep. 06.07, 19-19) (...) 
Remus Rădoi:...Sfatul nostru e să rămâneți calmi și să vă informați din surse cât mai multe, că 

nu am putea să le mai numim oficiale. Vedeți că în ziua de astăzi sursele oficiale sunt doar pârghii 
prin care funcționează dezinformarea. Menționăm că ceea ce ați vizionat astăzi este un demers 
jurnalistic, este o variantă a Federației Ruse. Noi credem că jurnaliștii sunt îndreptățiți, sau obligați 
de această meserie să prezinte informații din ambele tabere, ... 

 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând secvențe din înregistrarea emisiunii 
România unită, ediția din 19 martie 2022, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 
a încălcat prevederile art. 66 din Codul audiovizualului care stabilesc în sarcina acestuia că, 
în cazul discutării unei probleme de interes public trebuie să asigure imparțialitatea și 
echilibrul punctelor de vedere pentru libera formare a opiniilor prin prezentarea principalelor 
puncte de vedere aflate în opoziție. 
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Astfel, făcând aplicarea dispozițiilor legale invocate, prin raportare la fapta constatată 

în conținutul emisiunii analizate, membrii Consiliului au constatat că, în contextul dezbaterii 
temei privind războiul din Ucraina, radiodifuzorul nu a asigurat o informare corectă a 
publicului în sensul că toate discuțiile au fost canalizate spre o singură direcție, pro-rusă.   

De exemplu, informații aduse la cunoștința publicului, precum: ”Federația Rusă deja a 
primit informația, că armata ucraineană și batalioanele neo-naziste, după două săptămâni 
de bombardamente foarte intensive, în două săptămâni, Donețk și multe alte raioane ale 
celor două republici, au fost bombardate mult mai intensiv, decât în perioada dinainte. Noi 
am primit informația, că se pregătește un atac vast, larg, în masă, peste aceste două 
republici, pentru epurarea lor. Din diferite canale, Federația Rusă a transmis un semnal 
către autoritățile ucrainene, cu o propunere ca Ucraina să-și retragă forțele militare de la 
hotarele republicilor Donețk și Lugansk. În paralel, autoritățile republicilor au fost forțate să 
înceapă evacuarea civililor. Deja avem, cu aproximație, un milion de oameni, din cele două 
republici, pentru că acești refugiați au fost bombardați zilnic cu sute, cu mii de proiectile, în 
direcția lor.”, ” dumneavoastră spuneți că operațiunea declanșată în Ucraina, de fapt, 
declanșarea ei, la baza declanșării ei a stat o agresiune a unor formațiuni fasciste, care se 
află pe teritoriul Ucrainei, împotriva cetățenilor vorbitori de limbă rusă.” , ”asta a avut loc 8 
ani de zile și numărul celor uciși sunt deja mii, multe mii de oameni care au pierit, 
Președintele Putin a caracterizat acest eveniment ca genocid, în timpul vizitei la Moscova 
cancelarului german Olaf Scholz.”, ”...Tragedia a fost creată de acțiunile responsabile, de 
regimul de la Kiev și regimul de susținere de la vest și este controlat direct, de purtarea 
grupărilor neo-naziste și fasciste.”, ”...armata rusă a intrat în Ucraina, nu cu scopul ocupării, 
sau agresiunii și acesta a fost confirmat de președintele ieri, în convorbiri cu șefii regiunilor 
ruse. Există 3 obiective: protejarea locuitorilor din Donețk și Lugansk, care au fost distruse 
în mod sistematic, femei, copii. ...în zonele eliberate au fost descoperite mormintele în 
masă, înmormântările în masă, mărturii de violență împotriva fetelor și alte crime, care sunt 
tipice pentru fasciști, acțiunile fasciste, când artileria este situată lângă case rezidențiale. 
Așa fac teroriștii, precum și SUA, armatelor în cadrul mai multor conflicte”, (...) toți ei au 
pierit sub bombardamente, sub rachetele neo-fasciștilor și regimului criminal de la Kiev”, 
”Dumneavoastră vreți să spuneți, că acești copii au fost omorâți, de armata ucraineană, 
înainte de operațiunea desfășurată de Federația Rusă, în cele două provincii, Donețk și 
Lugansk.”, ”despre atrocitățile din Donețk și Luhansk, ulterior, în timpul conflictului militar 
din Ucraina, la fel, nu ați reușit să furnizați dovezi, care să susțină declarațiile părții ruse, 
cum veți proceda în viitor, astfel încât, în oglinda imaginilor, uneori cu caracter 
propagandistic, furnizate de partea ucraină, dumneavoastră să furnizați pe aceeași linie 
dovezi fără echivoc.”, ”e unul dintre naziști…(neinteligibil)… , trimis în serviciul de securitate 
al Ucrainei care a practicat activitate teroristă pe teritoriul Donbass-ului. Și foarte mulți 
oameni au decedat din cauza asta, inclusiv liderii batalioanelor care apărau Donbass-ul, 
liderul Republicii Donețk, Donbass …(neinteligibil)…  a fost aruncat în aer de teroriștii 
trimiși din serviciul de securitare al Ucrainei …”  și altele, asemenea inserate în raportul de 
monitorizare, nu au fost prezentate în mod echilibrat și imparțial, în sensul că discuțiile au 
fost canalizate spre o singură direcție, pro-rusă, nefiind exprimat și un punct de vedere 
opus pentru ca publicul să-și formeze propria opinie cu privire la subiectul adus în atenția 
sa, astfel cum prevăd dispozițiile art. 66 din Codul audiovizualului. 

Consiliul consideră că, lipsa punctului de vedere opus a contribuit major la un 
dezechilibru şi la prezentarea informațiilor în mod părtinitor, fapt de natură să afecteze 
dreptul publicului la informare corectă şi la favorizarea liberă a opiniilor. 

Membrii Consiliului au constatat, de asemenea, că însuși moderatorul emisiunii           
a informat publicul că ”ceea ce ați vizionat astăzi este un demers jurnalistic, este o variantă 
a Federației Ruse.”, fapt ce reprezintă o recunoaștere a faptului că în emisiune a fost 
prezentată  doar varianta Federației Ruse, nu și punctul de vedere opus, imperios necesar 
pentru ca publicul să-și formeze liber opinia cu privire la tema discutată, iar, pe de altă 
parte, chiar moderatorul a afirmat că ”jurnaliștii sunt îndreptățiți, sau obligați de această 
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meserie să prezinte informații din ambele tabere”, pentru ca informația să fie corectă și 
echilibrată, fapt ce nu s-a realizat. 

Per ansamblu, Consiliul consideră că abordarea unor astfel de teme de interes public  
trebuie făcută cu responsabilitate, în mod corect și obiectiv prin prezentarea punctului de 
vedere opus care să contribuie în mod real la informarea corectă și echilibrată a publicului. 

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite 
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a 
informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru 
trebuie făcut fără a se aduce atingere dreptului la informare corectă.  

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

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

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. având licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 925/22.02.2022 şi decizia de autorizare nr. 2304.0/22.02.2022, 
pentru postul de televiziune NEWS ROMÂNIA, se sancţionează cu somație publică de 
intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conținutului audiovizual.  

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. NEWS ROMÂNIA 
COMMUNICATION S.R.L. are obligaţia de a transmite pe postul NEWS ROMÂNIA, 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 somație publică postul NEWS 
ROMÂNIA, deoarece, în cadrul emisiunii România Unită din 19 martie 2022, informaţiile 
prezentate privind desfășurarea războiului din Ucraina au fost canalizate spre o singură 
direcție, fără exprimarea punctului de vedere opus, pentru ca publicul să-și formeze liber 
opinia, fapt ce contravine prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului.   

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