
Decizia nr. 87 din 18.01.2022 
privind amendarea cu 10.000 lei  a UNIVERSITĂȚII APOLLONIA DIN IAȘI 

IAȘI, Str. Păcurari nr. 11, jud. Iași 
Fax: 0232/210310   CUI 26203254 

 
- pentru postul APOLLONIA TV 

IAȘI, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 2, jud. Iași 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18  ianuarie  2022,  Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, în baza sesizării nr. 10991/ 
03.11.2021, cu privire la emisiunea ’’Inimă de român’’ difuzată în data de 03.11.2021, de 
postul APOLLONIA TV. 

Postul de televiziune APOLLONIA TV aparţine radiodifuzorului UNIVERSITATEA 
APOLLONIA DIN IAȘI (licenţa audiovizuală nr. TV-C 724.2/05.05.2015 eliberată la 
14.02.2019 şi decizia de autorizare nr. 2001.0-2/24.09.2015 eliberată la 14.02.2019). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IAȘI a 
încălcat prevederile art. 47 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului), potrivit cărora este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a 
oricăror forme de incitare la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la 
săvârşirea de infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război. 

În fapt, în data de 03.11.2021, în intervalul orar 22:00 - 22:50, postul APOLLONIA TV a 
difuzat emisiunea ’’Inimă de român’’, realizată de domnul conf. univ. dr. Alexandru 
Amititeloaie, care l-a avut ca invitat pe domnul prof. dr. Gică Manole,  doctor în istorie, 
prozator, eseist. 

În cadrul acestei ediții, a fost abordat subiectul referitor la pogromul de la Iași din iunie 
1941 și rolul jucat în aceste evenimente de armata și autoritățile române, precum și de 
trupele germane. În acest context, atât realizatorul, cât și invitatul au făcut o serie de afirmații   
vehemente prin care negau implicarea statului român în acest eveniment istoric. 

Redăm o parte din comentariile reținute în raportul de monitorizare. 
Pe parcursul emisiunii este titrat pe ecran titlul: Pogromul de la Iași din 1941 – Intre minciuna 

oficială și marele adevăr istoric. 
Alexandru Amititeloaie: (00:00) Stimati telespectatori din studioul postului de televiziune 

Apollonia vă transmit sincere salutări și iată că ne întâlnim la o nouă emisiune inimă de român cu un 
subiect cred eu la fel de interesant și necesar de abordat. Fac precizarea stimati telespectatori că 
împotriva poporului român se duce de multă vreme un război axiologic. Cred că dintotdeauna 
ne-am confruntat cu acest război. Realitatea este că astăzi această ofensivă împotriva neamului 
românesc a devenit tot mai agresivă, s-a intensificat în agresivitate. Un război axiologic 
urmărește să distrugă identitatea națională, valorile care ne definesc ca neam și nu numai 
mistificarea istoriei și prezentarea ei cu lacunară, dar lucrul cel mai grav care se întâmplă este 
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că se construiește un rechizitoriu împotriva poporului român referitor la fapte, destul de grave, 
pe care poporul român nu le a săvârșit, pentru că nu i-a permis instinctul lui umanitar și 
toleranța de care a dat dovadă întotdeauna. Poporul român a iubit viața și i-a respectat și pe alții 
de altă cultură, altă etnie. De ce este gravă această culpabilizare, pentru că tinerii aflând că 
poporul căruia îi aparțin a săvârșit asemenea bestialitati în trecut se rușinează, se rușinează și 
se îndepărtează de neamul căruia îi aparține. (…) De aceea este grav ceea ce se întâmplă astăzi 
cu culpabilibizarea poporului român pentru fapte pe care nu le-a săvârșit. (…) Este vorba de 
pogromul de la Iași din 29 - 30 iunie 1941, o dramă suferită de către populația de origine 
evreiască din Iași și care, iată că, pe 30 iunie anul curent 2021, Parlamentul României într-o 
ședință festivă de comemorare a victimelor, reprezentanții noștri adică, președintele Senatului, 
președintele Camerei Deputaților, primul ministru, da, acuză sau pun pe seama statului și 
poporului român această nenorocire care s-a întâmplat, această crimă care s-a întâmplat la Iași 
în zilele 29-30 iunie 1941. Și avem dovezi foarte clare că această operațiune criminală nu a fost 
pusă la cale de statul român, conducerea statului român, de autoritățile române și nici de 
poporul român. Avem lege care neagă Holocaustul. Este vorba de Legea 217 din 2015 care 
amendează Ordonanța 31 din 2002. Noi nu negăm Holocaustul pentru că iată e un fapt istoric 
foarte grav și ne îndeamnă cugetul să nu îl trecem sub tăcere, dar negarea Holocaustului ține de 
cunoaștere în primul rând adică, să avem o atitudine de compasiune cu o atitudine normală față 
de ceea ce s-a întâmplat atunci. Cunoaștere și avem domnule profesor o literatură care este 
trecută sub tăcere. Este vorba de ”Jurnalul Însângerat”, Oliver Lustig, supraviețuitor al lagărului 
de exterminare de la Auschwitz, care, in iată în această relatare pe care o face, în carte, are 
aprecieri pozitive la adresa poporului român. Da, avem ”Cuptoarele lui Hitler”, al lui, a Olgăi 
Lengyel care la fel este o supraviețuitoare a acestui lagăr de exterminare, ambii din Cluj. 
Domnule profesor iată că avem ”Zile însângerate”. Da, ”Zile însângerate la Iași” 

Gică Manole: (05:40) Cea mai bună carte despre evenimentele de la Iași. Cea mai serioasă. 
Alexandru Amititeloaie: (05:41) Care pe bază de documente, pe bază de dovezi, da, arată 

ceea ce s-a întâmplat și contrazice punctul de vedere oficial al statului român de astăzi. Avem 
”Noaptea petardelor” a profesorului Constantin Cloșcă, unde sunt niște mărturii ale celor care 
au fost prezenți, au participat la aceste evenimente. Este vorba în primul rând de Emil 
Costinescu, procuror, mobilizat la jandarmi în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. 
Domnule Profesor, punctul de vedere oficial îl știm, este o minciună. Și aceste documente arată 
de ce se, că se minte, se minte de către reprezentanții statului român. Da. Cum s-a întâmplat 
evenimentul? Domn profesor, și să încercăm să devoalăm această minciună. 

Gică Manole: (06:39) Câteva precizări sunt absolut necesare. (…)  Ce s-a întâmplat în iunie 
1941, se numește pogrom de către autorii oficiali de astăzi și care pun pe seama statului și 
poporului român crima. Căci la Iași a fost o crimă. Nu 13.000 cum spun, nu 14.000 cum spun 
domnii care exagerează, ci doar 2323 stabilite de documentele statului. La Iași a fost un pogrom. 
Dar cine l-a efectuat? Cine l-a înfăptuit? Ca o pogrom să existe te trebuie sa fie înfăptuit de 
autoritățile acelui stat. L-a înfăptuirii Jandarmeria Română? Armata română? Serviciile 
speciale? Poliția Română?. Nici vorbă. Prefectura, prefectul? Nici vorbă. Ceea ce spune Aurel 
Carevschi și Maria Covaci, marea lor carte din 1900, doar pe baza documentelor de arhivă 1978, 
București, ”Zilei însângerate la Iași”, spune doar adevărul. Doar în baza documentelor din 
arhivele Ministerului de Interne, din arhivele diviziilor, care erau aveau sediul aici a 13-a și a-14 .  
Totul se dovedește a fi o operațiune orchestrată, însemnată, executată de germani. Și terți cu 
voia domniei voastre(…) 

Gică Manole: (10:14) Responsabilitatea militară și a ordinelor de la 21 iunie până mult acolo, 
până ce  frontul se îndepărtează, aparține comandamentelor militare germane. Am spus de 
Corpul XXX german. Vorbesc si de Armata 11 germană condusă de Ritter von Shobert care avea 
la Strunga, cartierul general. Acest Corpul XXX avea la școala Normală Vasile Lupu din Iași. 
Avea în zonă două divizii, a 13 și a 14, române. Divizia 14 in Copou, sediul, condus de generalul 
Gheorghe Stavrescu. Ca acest, încă o dată, generalul Gheorghe Manoliu, alt general, spune, 
între 28, 29, 30 iunie 1941 acțiunea de comandă a armatei române a devenit o ficțiune. Nici o 
responsabilitate nu ne-au lasat germanii românilor. Au adus trupe speciale pentru că, ostilitatea 
nemților față de, ura, față de evrei era cunoscută. Evreii înșiși, spun documentele Ministerului 



 

 

3

 

de Interne. Spuneau gardienilor români: ne e frică de germani. Ei vor să-i omoare pe toți. Ei 
chiar in zilele alea spuneau. Iar masacrele de la Iași din curtea chesturii, împușcăturile pe 
stradă, din Tătărași, din Cuza Vodă, din Piața Unirii, toate sunt ilustrate cu documente oficiale 
ale statului român, în care vorbesc clar, de o implicare totală, atenție, a trupelor germane care 
controlau teritoriul. Au participat, recunosc, nu mint. Au participat și români la aceste. Divizia 14 
avea zeci de soldați plecați cu misiuni în oraș și care, prevalându-se de misiunile pe care le 
aveau, au participat la jafuri. S-au inhhăitat cu bande de legionari, că borfașii legionari a lui 
Horia Sima, chiar daccă erau îndepărtat de la putere, au fost activați de Gestapo SS și de SD. 

Alexandru Amititeloaie: (12:19)  Dar n-au acționat sub autoritatea statului român 
(…) 
Gică Manole: (15:24(…)  Eu n-am să spun lucruri, minciuni, dar ceea ce este clar și limpede 

ca lumina zilei este că, autoritățile române, gardienii, poliția, chestura de poliție, armata, nu și-
au exercitat atribuțiile, că au fost blocate, de cine? De poliția militară germană, de organizația 
TOT, care avea în Iași 16.000 de oameni, de trupe SS. Au adus, generalul Hans von Salmuth, a 
adus special la Iași, in 27 iunie, un batalion specializat în execuția populației civile. Tot, totul a 
fost premeditat, dragă domnule profesor Alexandru. Autoritățile române, cum am spus de atâtea 
ori, nu au avut absolut nici o implicare. Cât au putut ei, când a inceput masacrul. Toți evreii 
arestați, cu excepția zilei de 26, căci după bombardamentul avioanelor sovietice, 111 morți, nu e 
o glumă. Patru sute de jandarmi și gardieni si poliție, ofițeri de poliție, au luat la scotocit 
cartierele populației evreiești. Au arestat trei sute și ceva de cetățeni, 200 au reținut că nu 
prezentau acte de garanție. Dar i-au  reținut. Și atât. Iar toți cei care au fost arestați pe 29 – 31 au 
fost de poliția militară germană, SS. S-au implicat soldați români să-i aresteze dar. 

Alexandru Amititeloaie: (17:36) Dar nu sub comandă 
Gică Manole: (22:13)  Jandarmeria, dacă îmi permiteți, este acuzată de crime aici. Dar iertați-mă. 

Documentele vorbesc de trei căpitani: Manole Alexandru, Petru Bejan, Richard Ionescu. Au întâlnit pe 
drumu,l pe străzile Iașiului, ce? Un convoi de evrei condus de ofițeri germani și câțiva gardieni români. 
Gardienii români erau niște simpli figuranți. Domnule profesor, urmează o informație decisivă 
confirmata de documente. Cei trei ofițeri de jandarmi, cu autoritatea lor și probabil, cu subunitățile din 
spate, au preluat sutele de evrei. Și unde credeți că i-au dus? La sediul Legiunii de Jandarmi Iași. 
Acolo i-au ocrotit, până ce evenimentele dramatice au încetat. Cum și armata română a preluat zeci, 
sute, de evrei. Generalul Gheorghe Stavrescu. Radu Ioanid îl acuză că a participat la crime. Mi-e milă 
de Radu Ioanid. Iertați-mă că intru puțin în detalii cu numele acesta.(neinteligibil) Radu Ioanid 
este un mistificator, cu atâta nerușinare mistifică încât imi e silă de el. Are cartea ”Pogromul de 
la Iași”, imi spune că Stavrescu. Păi au ucis cu armata lui. Radu Ioanid afirmă într-o carte a lui, 
dar mi-e și jenă să ii spun numele, că este un mincinos de joasă speță, că Armata Română pe 30 
iunie 1940, 40, nu 41, a împușcat 400 de evrei în Gara Iași.  

(…) 
Gică Manole: (26:53) Jandarmerie, poliție, servicii, armată, poliție, sunt toate inexistente. Am 

dat exemple și mă rog să fiu crezut, că documentele nu-s ale mele. De exemple. Sunt din 
documentele Ministerului de Interne, arhive, din Ministerului Prefecturii județului Iași și de 
asemenea, dragă domnul profesor Alexandru, din Ministerul, arhivele Ministerului Apărării 
Naționale. Iată dovezile, infirmă făcătura, minciuna ordinară, precum că statul român, ar fi 
orchestrat și organizat, pogromul de la Iași. La Iași a fost un pogrom, și pun capăt, dar 
organizat, premeditat și înfăptuit în totalitate, in corpore, de autoritățile și serviciile militare 
germane, care aveau controlul asupra zonei. 

Alexandru Amititeloaie: (27:44)  Da, domnule profesor, îmi permit să întreb, în cadrul acestei 
emisiuni, să întreb președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, primul ministru al 
României. Să întreb ambasadorul Israelului în România domnul David Saranga, să îl întreb pe pe 
domnul Silviu Vexler, deputat în Parlamentul României. Să întreb: cu cine a executat conducătorul 
statului de atunci, generalul Antonescu, că pogromul de la Iași, când toate autoritățile locale, iată, au 
fost surprinse de ce se întâmpla și au acționat și au salvat efectiv evrei. Cu cine a executat mareșalul, 
generalul Antonescu, crima de la Iași, pentru că toți, absolut toți cei care i-am nominalizat, pe 30 iunie 
în Parlamentul României, da, au adus acuzații și au pus pe seama conducătorului statului și a armatei 
de atunci, Pogromul de la Iași. Pun această întrebare și să răspundă pentru că indiferent ce calitate 
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umană au aceste persoane, ocupă funcții importante în statul român. Și a aduce asemenea acuzații 
poporului si statul român este de o gravitate extremă. Nu ne putem juca cu aceste date istorice și să le 
mistificăm după cum le vine la socoteală. Că ei nu știu ce s-a întâmplat,  una. Dar au primit în plic 
ceea ce trebuie să spună în Parlamentul României. Ei nu s-au documentat, nu au citit cărțile, nu 
au citit absolut nimic ca să vorbească și să acuze poporul român de o asemenea crimă. 

Gică Manole: (29:32) Domnia voastră ați făcut acum o ridicare, o întrebare directă, 
acuzatoare aș spune, la autoritățile statului actual, în, justificată din toate punctele de vedere. 
Acuzația, afirmația că autoritățile antonesciene au autorizat masacrul, este o minciună 
sfruntată… 

(…) 
Alexandru Amititeloaie: (32:34) Domn profesor, dacă poporul român, ar fi fost așa cum îl acuză 

astăzi reprezentanții săi, care sunt și vremelnic și netrebnici, iată că rimează. Dacă ar fi fost așa nu se 
așezau atâtea neamuri in acest spațiu românesc. Nu te așezi acolo unde sunt riscuri pentru viața ta, 
pentru ceea ce vrei să faci tu. Cum să te organizezi, pentru activitatea economică, nu se așezau. Nici 
ungurii, nici sașii, nici secuii, nici evreii, nu se asezau aici. Nu te duci într-o zonă cu risc pentru viața ta. 

Gică Manole: (33:12) Este greu de imaginat cât de mult este mistificată istoria noastră 
recentă. Iar acuzația de genocid și de rasism si xenofobie adusă poporului român, cu adevărat 
are un scop, un țel. Care este? Să ne acuze tot timpul? Domnul meu, dragă domnule profesor. Luptați 
de o viață pe baricadele opiniei publice. Cât să mai acuzi poporul ăsta că e antisemit? Care 
domnule antisemit? Care crimă, că la Iași, până în 1941, în istoria românilor, relațiile româno-
evreiești, nu e un pogrom. S-a ajuns cu minciuna și cu nerușinarea, până acolo, încât spunând 
că toate guvernele României, de la 1867, o  dată cu venirea lui Carol, până la 1945, toate au avut 
un program oficial, antisemit.  (…) Să nu mă culpabilizeze pe mine,  un neica nimeni spunând că, 
autoritățile antonesciene au organizat holocaustul si genocid la Iași. Nu. La Iași, crima, masacrele, 
cum spune Eugen Cristescu, este executată și înfăptuită de...Dar, Eugen Cristescu e asul 
serviciilor secrete. Spune clar: masacrele sunt opera germanilor. Nu o dată, de cinci ori, toți 
știau că germanii au înfăptuit crima. Românii au limitat proporția dezastrului, domnule 
Alexandru. Dacă românii participau, atentie, la masacru, nu mai scăpa din cele 50 000 de evrei 
nici un evreu. 

Alexandru Amititeloaie: (36:05) Da, sigur că da, iată o dovadă bazată pe logică. 
Gică Manole: (36:08) Da, pe logică. Da de unde? Domn profesor, cum sa-l acuzi pe 

Gheorghe Stavrescu că el a omorât evrei, când el s-a dus și la Chestură să eliberează după 
două mii de evrei. 

Alexandru Amititeloaie: (36:17) E comandantul Diviziei 14, de la Copou, sigur că da. 
Gică Manole: (36:23) Apoi el s-a dus la Chestură și a sunat, după aia la Salmuth, spunând: 

domle, ce faci? Oamenii dumitale omoară oameni. Căci la Chestură au fost împușcați nu 4000, ci 
550 de evrei. Au fost martirii puțini împușcați? Cinci sute nu-s putini, sunt morti. Din cauză că i-
a eliberat Stavrescu. Vroiam să vă spun că cifra oficială, pe care o avansează mistificatorii, cu 
atâta nerușinare, și pusă pe seama noastră, a poporului nostru, a tatălui meu, a bunicilor mei, a 
domniei tale, nu este de 13.000. Nu există nici un raport SSI din 1943.  

Alexandru Amititeloaie: (37:01) Două mii, două mii și ceva 
Gică Manole: (37:02) Vă dau imediat cifra exactă. 1943, un raport SSI citează, placa de la 

Chestura Poliției, clădirea de acolo, de pe Alecsandri, spune că au fost împușcați peste 13.000 
de evrei. 550 la Prefectură, au murit într-o.. Trenurile, cele două ale morții, pe care, germanii au 
arestat, au dus la Chestură, germanii i-au dus pe evrei la trenuri, germanii au organizat 
convoaiele. 

(…) 
Alexandru Amititeloaie: (43:44) Și întreb din nou oficialii statului român, care au adus public 

acuzații la adresa poporului român și a statului român din timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial. Știu acești vremelnici și nevrednici reprezentanți ai poporului român, că în 1959 
Germania și-a asumat oficial, oficial, pogromul de la Iași. Și crima de la Iași. Știu de asemenea 
că reprezentanți importanți ai poporului, ai evreilor, Alexandru Shavran în 1995, în Parlamentul 
României, a adus mulțumiri poporului român. Pentru că a salvat. Știu acești reprezentanți că 
președintele Israelului Shimon Perez în 2010, august, la București, în vizită, deci un oficial 
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important al, iată ce spune și vreau să citez pentru telespectatori, pentru că această declarație 
a președintelui Israelului a fost trecută sub tăcere. Când trebuia toată mass-media să o afișeze 
pentru că e un act, eu o declarație importantă, pentru a sublinia instinctul umanitar și blândețea 
poporului român. Nu vom uita niciodată, spune președintele Israelului, că în perioada cea mai 
întunecată a Europei, în perioada nazistă, românii au salvat viețile multor evrei de aici. Patru 
sute de mii de evrei. Care au venit în Israel și au contribuit și contribuie la construirea Israelului. 
Iată, că au salvat 400 000 de evrei. De unde i-au salvat?  

Gică Manole: (46:27) Într-adevăr. Statul român. Statul român a dovedit în tradiția istoriei pe 
care ați evocat-o. 

Alexandru Amititeloaie: (46:33) Noi nu negăm Holocaustul domnu profesor. 
Gică Manole: (46:34) Domnule, Holocaustul este o tragedie istorică 
Alexandru Amititeloaie: (46:38) Dar cei care o speculează, pentru alte scopuri, se fac la fel 

de vinovati ca cei care l-au gândit și l-au pus în executare. 
(…) 

 

Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare având ca obiect emisiunea 
’’Inimă de român’’ din 03.11.2021, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost 
difuzată cu încălcarea prevederilor art. 47 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit 
cărora este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de incitare 
la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de 
genocid contra umanităţii şi de crime de război. 

În cadrul acestei ediții, realizatorul si invitatul său au abordat tema pogromului de 
la Iași din iunie 1941 și rolul jucat în aceste evenimente de autoritățile și armata 
română, precum și de trupele germane. 

Potrivit datelor istorice, pogromul de la Iași din 27-30 iunie 1941 a fost unul dintre 
cele mai violente pogromuri din istoria evreilor din România, inițiat de generalul Ion 
Antonescu, secondat de autoritățile publice locale, împotriva cetățenilor de 
etnie evreiască din orașul Iași. În conformitate cu datele prezentate de autoritățile 
române, în cele trei zile au fost uciși 13.266 de evrei, iar pogromul de la Iași este 
începutul participării României la holocaust.  

 Astfel, referindu-se la acest eveniment istoric, atât realizatorul cât și invitatul au  
susținut ideea principală că autorii vinovați de pogromul de la Iași ar fi, în realitate,  
trupele și serviciile secrete germane, care au  ‘’organizat, premeditat și înfaptuit în 
totalitate, in corpore, care aveau controlul asupra zonei’’. De asemenea, aceste 
persoane (realizator și invitat) au considerat că numărul evreilor uciși la Iași este mult 
mai mic, peste 2.000, comparativ cu cel recunoscut oficial de autoritățile române în 
prezent, respectiv peste 13.000. Această ipoteză ce s-a conturat pe întreaga durată a 
emisiunii, prin natura comentariilor atât ale realizatorului emisiunii, cât și ale invitatului, 
a fost evidențiată și de titlul afișat pe ecran: Pogromul de la Iași din 1941 – Intre 
minciuna oficială și marele adevăr istoric. 

Din această perspectivă, cu privire la conținutul acestei ediții, în sesizarea primită 
se arată următoarele aspecte: ”Se fac afirmatii fanteziste cu privire la episodul istoric al 
Progromului de la lasi. Nu se discuta faptele istorice ci niste citate din niste cărți. Este 
incredibil să vezi pe un post TV transmis cablu in toata tara așa ceva si la ora de varf.” 

Astfel, în acest context, Consiliul a constatat că atât realizatorul, cât și invitatul au 
făcut o serie de afirmații vehemente prin care negau fie implicarea statului român în 
acest eveniment istoric, concluzionând în mod unitar că recunoașterea de către 
autoritățile și instituțiile actuale a implicării statului român din acea perioadă în 
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pogromul de la Iași din anul 1941, ar fi un mare neadevăr (‘’o minciună oficială;  un 
război axiologic; o ofensivă agresivă împotriva neamului românesc  cu pirivire la 
fapte grave pe care poporul român nu le-ar fi săvârșit; acuzația, afirmația că 
autoritățile antonesciene au autorizat masacrul, este o minciună sfruntată; că se 
minte, se minte de către reprezentanții statului roman; să încercăm să devoalăm 
această minciună.’’).  Fie era negat numărul evreilor, victime ale acelui eveniment 
istoric dramatic (‘’Nu 13.000 cum spun, nu 14.000 cum spun domnii care 
exagerează, ci doar 2.323’’), astfel încât afirmațiile negaționiste minimalizând 
dimensiunea pogromului de la Iași, ca parte a holocaustului din România. De 
asemenea, Consiliul a mai constatat că, pe parcursul emisiunii, publicului i-a fost indus 
mejasul că actualul stat susține aceste neadevăruri în legătură cu acel eveniment 
relatat, cu scopul de a acuza, culpabiliza poporul român de genocid, xenofobie, 
antisemitism (‘’că  au primit în plic ceea ce trebuie să spună în Parlamentul 
României; Acuzația, afirmația că autoritățile antonesciene au autorizat masacrul, 
este o minciună sfruntată…; Este greu de imaginat cât de mult este mistificată 
istoria noastră recentă. Iar acuzația de genocid și de rasism si xenofobie adusă 
poporului român, cu adevărat are un scop, un țel; Și întreb din nou oficialii 
statului român, care au adus public acuzații la adresa poporului român și a 
statului român din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Știu acești 
vremelnici și nevrednici reprezentanți ai poporului român, că în 1959 Germania 
și-a asumat oficial, oficial, pogromul de la Iași. Și crima de la Iași.’’). 

Prin urmare, având în vedere modalitatea în care a fost tratat acest subiect 
sensibil, de interes public, precum și natura afirmațiilor făcute de realizator și invitat, 
membrii Consiliului au constatat că această emisiune analizată s-a transformat într-un 
mesaj manifest de ură de rasă determinat de atitudinea autorităților actuale ale statului 
român, care, din interese obscure, ar mistifica istoria evenimentelor de la Iași din anul 
1941, fapt ce contravine prevederilor care interzic difuzarea în programele audiovizuale 
a oricăror forme de incitare la ură naţională ori de negare a holocaustului. 

 În aceste condiții, Consiliul consideră că prezentarea, pe parcursul emisiunii 
analizate, a unor asemenea afirmații cu un profund caracter antisemit, împotriva 
statului român din perioada contemporană, a depăşit limita comunicării publice stabilite 
de reglementările în vigoare, neexistând justificare legală pentru exonerarea de 
răspundere în ceea ce priveşte respectarea prevederilor incidente. De altfel, și Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că negarea Holocaustului nu poate fi 
protejată de dreptul la liberă exprimare.  

Legea audiovizualului stabilește la art. 3 că răspunderea pentru conţinutul 
serviciilor de programe difuzate revine radiodifuzorului, astfel încât prezentarea către 
public a oricăror  forme de incitare la ură națională atrage răspunderea 
contravențională a acestuia, pentru încălcarea prevederilor  art. 47 alin. (1) din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a 
oricăror forme de incitare la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la 
săvârşirea de infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război. 

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,  membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 10.000 lei. 
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Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

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

 
DECIZIE: 

 
Art. 1. Radiodifuzorul UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IAȘI (licenţa 

audiovizuală nr. TV-C 724.2/05.05.2015 eliberată la 14.02.2019 şi decizia de autorizare 
nr. 2001.0-2/24.09.2015 eliberată la 14.02.2019 pentru postul  APOLLONIA TV) se 
sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 47 alin. (1) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul APOLLONIA TV cu 
amendă de 10.000 lei, deoarece emisiunea ’’Inimă de român’’ din 03.11.2021, în care a 
fost abordată tema despre pogromul de la Iași din anul 1941, a fost difuzată cu 
încălcarea prevederilor art. 47 din Codul audiovizualului, potrivit cărora este interzisă 
difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de incitare la ură naţională, 
rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid contra 
umanităţii şi de crime de război.’’ 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

Serviciul juridic, 
reglementări şi relaţii europene, 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 


