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Întrebare scrisă 

adresată Doamnei Doina Gradea,  

Președinte-director general al TVR 

 

Obiectul întrebării scrise: Dinamica emisiunilor în limba ucraineană 

 

Stimată Doamnă Președinte-director general,  

 

În timpul pandemiei provocate de noul Coronavirus, televiziunea a ajuns să fie una dintre 

puținele surse sigure și de încredere în ceea ce privește informarea cetățenilor.  

Un semnal îngrijorător a fost tras de mai mulți cetățeni români de etnie ucraineană (a 

treia minoritate după numărul de etnici) din județele Arad, Botoșani, București, Caraș Severin, 

Cluj, Maramureș, Satu Mare, Suceava, Timiș, Tulcea care susțin faptul că în ultima perioadă, dar 

mai ales în timpul pandemiei, emisiunile și reportajele realizate pentru etnicii ucraineni nu au o 

durată suficientă de timp, cu toate că echipele televiziunii naționale au fost prezenți la 

evenimentele organizate de etnicii ucraineni (fiind realizate peste 300 de evenimente menite să 

mențină și să promoveze cultura, limba, tradițiile minorității ucrainene), pe hârtie fiind trecute 

chiar și emisiuni dedicate etnicilor ucraineni.  

Mai mult, în repetate rânduri, studiourile regionale cum ar fi cele din Cluj sau Timișoara, 

preferă să redifuzeze materialele legate de viața etnicilor ucraineni (unele din 2011) în 

detrimentul materialelor noi, care ar crește audiențele acestora. 

În astfel de condiții, Stimată Doamnă Președinte-director general, Vă rog să-mi 

comuncați, în scris, următoarele: 

andreea.dinu
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1. Timpul alocat etniei ucrainene în cadrul emisiunilor dedicate minorităților 

naționale și dacă acesta respectă ponderea etniei? 

2. Numărul de minute/ore în care a fost prezentată 

cultura/tradițiile/viața/activitatea etnicilor ucraineni din primul semestru al anului 

curent, precum și procentul acestora raportat la durata totală a emisiunilor dedicate 

minorităților naționale?  

3. Care este motivul pentru care, la studiourile teritoriale, mai sus 

menționate, este preferată redifuzarea materialor legate de viața etniei în detrimentul 

materialelor noi? 

4. În opinia dumneavoastră, răspunsurile la primele două întrebări reflectă 

îndeajuns activitatea minorității ucrainene din țara noastră? 

             

 




