
 

   Decizia nr. 432 din 01.07.2020 

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI  
ŞI ASOCIAŢII S.A.  C.U.I. 30151536 

Bucureşti, Str. Dr. Louis Pasteur nr. 45A, et. 2, ap. 2, sector 5 

 

- pentru postul  NAŞUL TV 

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21-23, sect. 3; Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A3, et. 3, sect. 1 

 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 1 iulie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizării nr. 
4804/16.05.2020, cu privire la emisiunea “Nașul TV Special” difuzată în 16.05.2020, de 
postul NAŞUL TV. 

Postul de televiziune NAŞUL TV aparţine radiodifuzorului S.C. NAŞUL, 
PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
291.4/14.12.2011 eliberată la 18.10.2016 şi decizia de autorizare nr. 1815.1-
1/15.09.2016 eliberată la 18.10.2016). 

 În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legra 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 64 alin. 
(1) lit. a), b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dinspozițiilor din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea 
corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

Conform prevederilor din Codul audiovizualului, 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 16.05.2020,  în intervalul orar 20:00-23:48, în direct din Canada, 

Montreal, postul NAŞUL TV a difuzat emisiunea “Nașul TV Special”, moderată de Radu 
Moraru. 
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Prin telefon, în direct: Cătălin Bădițoiu 
Invitat în studioul emisiunii: Sorin Loga – președinte ARC (Asociația Românilor 

din Canada; în partea a doua a emisiunii; de la ora 22:38) 

Titlu afișat pe ecran: Q – IOHANNIS CONDUCE OPERAȚIUNEA FAKE NEWS - 
2020 

Teme: pandemia COVID-19, vaccinarea obligatorie, planul de dărâmare a 
Guvernului Orban; Asociația Românilor din Canada – ARC și diaspora din Canada 

Redăm din raport sinteza constatărilor: 

Radu Moraru: Vă arăt astăzi cine este noul Ion Iliescu... Klaus Iohannis... Excat ce făcea Iliescu în 
'89... pentru că vedeți cât de mult seamănă '89 cu ce se întâmplă astăzi, aceleasi manipulări ordinare, 
aceleași minciuni, aceeiași oameni plătiți să mintă 

Radu Moraru: Și ca să nu vă țin cu sufletul la gură, astăzi vă dovedesc clar că cel care conduce tot ce 
înseamnă fake-news în România este direct președintele României, cu securiștii lui și cu brațele lui... mai 
puține, că înainte avea o caracatiță întreagă, da v-am spus... rămâne singur. Singurul care a mai rămas 
lângă Iohannis este Arafatu... Arafatu care este colaborator al unor servicii secrete străine, nu doar 
românești... Arafatu care refuză să spună ce grade de rudenie are teroristul Omar Hayssam... Arafatu care 
niciodată n-a fost anchetat pentru toate contractele oneroase și ca să nu mai vorbim și de traficul de 
organe despre care el nu este deloc străin. Dar toate la timpul lor fiindcă, repet, chiar dacă va fugi cu un 
vas plin de oi, ca vărul Omar Hayssam, îl vom prinde oriunde va fi. Da? România are trupe de comando 
bune și pot să-l recupereze din orice colț al lumii fiindcă va trebui să plătească în România cu pușcărie pe 
viață. Acuma să trecem la Iohannis. Iohannis ce are? A activat toți cățelușii și toți... nici nu știu cum să 
spun... toate leprele din presă pe care le grupează pe anumite direcții. Pe site-uri construite de Iohannis și 
securitate, pe televiziune sau televiziuni controlate de Iohannis... ultima televiziune pe care a construit-o 
Iohannis este Realitatea Plus. Realitatea Plus este televiziunea pe care Iohannis o conduce direct, prin 
Mădălina Pușcalău, consiliera prezidențială care așa, în mod surprinzător, după scandalul cu ayahusca 
sau ayahausa... nu știu cum se cheamă episodul respectiv... este parașutată la acest post de televiziune 
condus de... cine credeți?... de un pușcăriaș, un om care a furat 5 milioane de euro de la Poșta Română, a 
devalizat Poșta Română... era să-o pună pe butuci... Maricel Păcurariu... care conduce această televiziune 
la ordin. Fiindcă Maricel Păcurariu mai are nu știu câte dosare la DNA. 

Radu Moraru: Și vă spun eu ceva... Nu există nicio pandemie. Nici măcar la nivel mondial. Nu există 
nici în România pandemie și eu cred că încă n-am văzut... poate că au dat-o într-o noapte.., nicio hârtie 
care să-i justifice măcar epidemie. Ori minciunile... iată!, fake-news-urile sunt exact la postul de 
televiziune al lui Iohannis care Iohannis a activat toți milițienii din presă... și din Canada,și din România... 
cretieni... toți cretieni... care numai fake-news-uri spun... numai minciuni... Îți faci cruce când te uiți... 
oameni care... vorba aia, până mai ieri – alaltăieri păreau normali... oameni care fac presă în România și-
au devenit cu toții, brusc, niște luptători vajnici împotriva, până la urmă, a creștinilor. Vedeți cât de 
relaxați sunt toți? Ce rânjete au toți pe față ca Iohann? Păi și Iohann și-a luat salariul de președinte. Cinci 
milioane de români nu și-au luat (lipsă sonor) și mor de foame în casă de două luni de zile, printre care 
peste două milioane de copii. Pentru că Ludovic Orban care nu vrea să recunoască, e un laș și așa va pieri 
din istorie, ca ultimul laș... cel mai slab prim-ministru din istorie... Ludovic Orban este blocat când vrea să 
ia bani de la bănci și el nu are bani să dea. De aceea a întârziat șomajul tehnic cu peste 20 de zile deja, 
când șomajul tehnic era ultima șansă de subzistență pentru câteva milioane de români care au fost trimiși 
în șomaj tehnic sau pentru români care s-au întors din străinătate când s-au încheiat contractele sezoniere 
din cauza închiderii Europei sau pentru românii care munceau la negru și n-au mai putut să iasă din casă. 
Deci era o nimica toată ca acești români să fie ajutați, însă Ludovic Orban a fost blocat permanent de 
Iohannis care și-a pus deja utilajele să dărâme Guvernul Orban... de fapt, Guvernul Orban este format din 
marionete, Orban îl încurcă... vrea numai să stea peste Orban, să deconteze Ludovic Orban totul... Ludovic 
Orban va fi probabil înlăturat cu câțiva miniștri pentru că, așa cum v-am spus acum 3 – 4 săptămâni, 
trebuie să vină number one, Rareș Bogdan (neinteligibil) șantajat cu dosare cât casa la DNA. 
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Radu Moraru: ... să mai spun o dată părerea mea că trebuie să pregătim mitingurile. Trebuie să fim 
foarte informați pentru a putea face un miting și atât. Nu e nevoie să facem 10, 100... eu cred că va fi 
nevoie de-un singur miting ca băieții să-și ia elicopterele să plece, exact cum a făcut Ceușescu... ați văzut, 
avea 200.000 de români supărați și a luat elicopterul. Îl las pe Cătălin acum să facă niște completări, eu o să 
aud ce spune Cătălin, după care o să fim pregătiți să intrăm în direct. 

Cătălin Bădițoiu a relatat că există un plan potrivit căruia Călin Georgecu să fie premier. 

Cătălin Bădițoiu: ... păi Călin Georgescu, dacă acesta este planul, cine este? Călin Georgescu face parte 
din grupul de la Roma, da?... grupul de la Roma din care face parte și Isărescu, deci putem vedea cum s-a 
blocat programul IMM Invest și cine l-a blocat, da? Deci din prima vedem o legătură.  

Despre Rareș Bogdan, patronul DC News și Sebastian Burduja, Cătălin Bădițoiu a spus: Păi Rareș 
Bogdan... cine este tatăl lui Rareș Bogdan? Este un fost ofițer de securitate. Haideți să vedem cine mai 
susține toate lucrurile acestea. DC News care este abonat la banii guvernului. Cine este DC News? Cine 
este acest patron al DC News? Ce a fost tatăl acestui om? La fel... lucrător în securitate. Cine mai este 
acuma în PNL pe lângă Rareș Bogdan și (neinteligibil) separat. Păi îți mai dau... Burduja, îți sună 
cunoascut?  

Radu Moraru: Da, da. 

Cătălin Bădițoiu: Acest Sebastian Burduja... eu chiar l-am avut într-o misiune și am crezut că a venit 
om pregătit, de bună credință... acest om... el a organizat și mitingul din 10 august, 

Radu Moraru: ... repet, acuma, planul lui Iohannis este dărâmarea urgentă a lui Orban... nu a 
Guvernului că ăia mulți sunt țuțerii lui Iohannis... deci Orban... pentru implementarea celor mai dure 
proiecte și avea nevoie Iohannis să iasă puțin măcel în stradă... de ce?... ca după aceea să dea vina pe 
români din nou, evident, cum face el cu degetul ăla, da?... că i-l mușc odată... dacă mai scoate degetul prin 
sticlă, uite-așa, i-l mușc... și să bage din nou starea de... urgență fiindcă în starea de alertă ei nu pot băga... 
starea de alertă este o frecție... nu pot băga acele legi dure... asta-i încurcă și atunci Iohann a lăsat o pauză 
ca să vină după aia cu starea de urgență. 

Cătălin Bădițoiu a amintit faptul că un polițist de la Timișoara a fost pensionat forțat pentru că l-a informat 
acum vreo 3 săptămâni că există norme de amenzi, că sunt obligați să dea amenda cea mai mare...  

Radu Moraru: Asta vreau să accentuăm, Cătălin, că eu am promis că Iohannis va sta... le promit 
tuturor românilor că Iohannis, Arafat și încă câțiva vor sta la pușcărie pe viață. Dacă e nevoie schimbăm și 
Codul Penal pentru asta. Pentru că ce fac ei în acest moment... tu, Iohannis, să-ți distrugi adversarii... nu 
uitați, a închis site-ul omului care a dezvăluit cele 6 case... pedepsesc polițistul care a vorbit, vor pedepsi 
probabil doctorii care au fost patrioți și au salvat pacienții, conduce campania de dezinformare... securistul 
ăsta de Iohannis cu toți securiștii lui, da?... și eu vreau și eu un patriot la CNSAS acuma... acuma vreau!... 
să scoată niște dosare... Deci ei conduc cea mai mare minciună posibilă și anume ... că ei care sunt numai 
fake-news, ei care fură din banii publici... repet, cap de porc ăla de la diaspora europeană... ăla este un om 
care a primit bani de la Rareș Bogdan și de la Iohannis și statul român... da? ... deci construiesc false 
trusturi.... vezi Doamne!... media... de ce?... ca să le dea bani. Păi sunt unii și p-aicea... vor să-și înființeze 
rapid televiziune... o știu de-o lună jumate. Că ei știau de-o lună jumate că vor primi bani. L-au folosit pe 
Lucovid Orban degeaba și el, ca lașul, tace în loc să iasă public... are o televiziune unde poate să iasă să 
spună adevărurile... măcar pentru asta putem să-l iertăm... să ne spună clar cum îl lucrează Iohannis, cum 
îl blochează la bani... cum nu dă bani atâtor și-atâtor milioane de români. De ce? Ca lumea să fie 
nervoasă, să iasă în stradă... exact cum Iliescu l-a executat pe Petre Roman. Asta face Iohann acuma, vrea 
să le execute pe Orban folosind drama a milioane de români. 

Radu Moraru: Da presa nu vorbește pentru că Trump acuma salvează economia. Întâi a băgat bani 
mulți, a dat bani americanilor să nu moară unul de foame și-acuma va salva și economia. Și va fi ales, dacă 
Doamne ferește nu se întâmplă ceva. Și după aia îi bagă la pârnaie și pe Fauci, și pe contesa aia cu eșarfe și-
așa mai departe. De ce? Că au mințit cu bună-știință și-n documentarul lui Pompiliu Diplan se vede foarte 
clar marea minciună făcută pe banii lui Bill Gates. Deci marele specialist care a făcut simulările pentru tot 
globul, de la respectiva instituție din UK, Marea Britanie... de fapt, luase vreo 10 milioane de dolari 
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sponsorizare de la Bill Gates. Păi de-aia a umflat el cifrele. Știa el ceva, dar n-a știut totul. Că Dumnezeu 
lucrează prin oameni. Și Didier Raoult, din nou, îi spun, este eroul planetei că a venit cu cutiuța lui cu 
hidroxiclorochină și a reușit să oprească măcelul. Pandemia trebuia să fie, dar ea nu s-a mai întâmplat. 
Noi nu avem date pentru a declara pandemie nici în România, nici pe planetă și nici măcar epidemie. 

Cătălin Bădițoiu a vorbit despre tratamentul cu plasmă pentru pacienții infectați cu COVID-19 aflați în 
stare gravă. 

Cătălin Bădițoiu, despre cei care lucrează în Ministerul Sănătății: Ce au făcut, Radu, acești nenorociți? 
Că zici că lucrează împotriva României și împotriva românilor. 

Radu Moraru: Clar! (...) 

Cătălin Bădițoiu a relatat că a fost făcut un protocol ca să nu poată dona nimeni, Radu. Sunt foarte – 
foarte puțini donatori că nu le dă voie. Dacă ai fost asimptomatic și te-ai făcut bine n-ai voie să donezi, 
dacă ai fost în spital cu COVID și te-ai făcut bine, da ai anemie, ai boli cronice, ai diabet și nu mai știu... 
sunt câteva... n-ai voie să donezi știind că majoritatea care au fost în spital au avut boli cronice... da boala 
aceasta... pe acești oameni i-a atins... în principal. 

Radu Moraru: Hai să spunem de ce... Și Franța a demarat abia ieri... repet, de două luni de zile se 
știe despre această metodă care salvează vieți... abia ieri, experimental, Franța a testat... vezi Doamne!... 
acest aparat, În schimb, Macron care recunoaște că s-au făcut erori, iese... pentru că asta spun... ce vedem 
în Franța... trebuie să ne uităm așa... în Franța și în România. Ce face francezu face și Iohannu, da? Că 
Germania... vezi!, în Germania Merkel nu poate să facă ceea ce-și permite să facă Macron în Franța sau 
Iohann în România. Și atuncea Germania... ea numai cred că dă consultanță, da? Deci Macron deja 
vorbește despre scenariul negru... al doilea val care va veni... Arafatu face același lucru și titlurile din 
presă... de exemplu, am văzut acuma știri alarmante... Deci presa care ia o grămadă de bani crește în mod 
alarmant numărul de COVID... adică dacă citești titlul și, din păcate, mulți s-au obișnuit să citească numai 
titlurile, se sperie. Nu crește nimic, oameni buni! Subt doar știri plătite ca să facă spaima. Pentru că băieții 
lucrează acuma la un scenariu combinat. Vor să lanseze testarea automată cu acele chestii deja infectate și 
vor să atace toate grupele de vârstă. Adulții care trebuie neapărat speriați, cei în vârstă care deja sunt 
speriați și vor fi luați din case și, atenție!, și copiii. Pentru că uite ce interesant... exact în țările problemă, 
țările bubă ale planetei care n-au vrut să ia măsurile din start... Franța, Canada, România... sunt trei 
campanii. Kawasaki... mamă!, vine Kawasaki acuma și trebuie să avem grijă să internăm copiii, se întoarce 
valul doi de COVID și trei... hidroxiclorochina nu e bună, oameni buni. Ați văzut... securiștii din presa 
noastră ieri au dat-o că nu e... niște studii... dar acuma au apărut și în Franța unii care spun... domne, nu e 
bună hidroxiclorochina... trebuie scoasă, deci nu... da?... Culmea, au apărut și specialiști în America care 
au cerut FDA-ului să anauleze avizul dat acum trei săptămâni pentru hidroxiclorochina. De ce? Păi Bill 
Gates cu ce să mai vină? Cu ce vaccin? Pentru că planul lor continuă. Arafat ne-a anunțat că trebuie să 
facem vaccin la 2 milioane de români anul ăsta, 4 milioane anul viitor și așa mai departe. Mamă, ce i-aș 
vaccina eu p-ăștia! În fiecare zi i-aș vaccina. Până li se umflă ochii așa... Până li se umflă creierul. 

Cătălin Bădițoiu a adus în discuție faptul că, în data de 20 frbruarie, Elveția a amânat pentru o perioadă 
nedeterminată instalarea tehnologiei pentru a măsura efectele reale ale lui 5G. 

Radu Moraru: (...) Păi hai să fac o mică dezvăluire... Miracolul elvețian... este un miracol pentru că 
Elveția trebuia să fie devastată de coronavirus având în vedere că era zona aceea de schi, da?, care a 
contaminat foarte multă lume, era zona cu Italia și așa mai departe. Ei bine, n-am avut oficial această 
confirmare, dar eu am surse în toată lumea și mi-au spus că elvețienii au și un serviciu secret puternic... 
cumva e un serviciu mai special, nu e ca celelalte... CIA, Mossad... și ei ce-au făcut? Au realizat imediat 
legătura cu Wuhan-ul. Acuma pot să spun mai multe. N-aveam probele că n-a existat nicio hârtie până la 
urmă... până la momentul ăsta să pot să fac rost de un document... practic, a fost o amânare pentru 5G 
neoficială. Și anume ce s-a întâmplat... foarte simplu... primii care și-au dat seama... în Elveia, la sfârșitul 
lui ianuarie, elvețienii au făcut conexiunea între 6G-ul din Wuhan și campionatul mondial al sportivilor 
militari din 104 țări. Este prima țară... și eu sper ca ei să nu se oprească aici, să și publice aceste 
documente pe care five eyes abia acuma le obține. De aceea China... că e foarte interesant... recunoaște 
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astăzi, iată!, după trei luni de acuzații... recunoaște că a distrus dovezile și eșantioanele coronavirus cele 
inițiale. De ce? Păi acolo se vedea bomba. Se vedea lucrătura. Se vedea creația din laborator. (...) 

S-a vorbit despre faptul că Huawei trebuia să implementeze tehnologia 5G în România, despre 
vaccinarea obligatorie și s-a făcut legătura cu faptul că România cumpără vaccinuri din Kazakstan și China 
unde nu pot fi controlate sau pot fo controlate foarte greu firmele care fac afaceri și banii negri.  

Radu Moraru: Iată!, oamenii au curaj. Nu mai avem voie să ne ascundem, noi, creștinii fiindcă așa 
spun ei că e politically correct. Adică ei au voie să-și afișeze crucile invers, au voie să-și afișeze simbolurile 
sataniste, au voie să blocheze un glob întreg... Bill Gates are voie să spună că trebuie să fim exterminați nu 
știu câți după planetă că nu mai e loc... Bă, da de ce nu plecați voi, mă? Ia, mă, luați-vă voi toți câte un d-
ăla... un suicid... și plecați voi că sunteți deja câteva sute de milioane de bolnavi. 

Radu Moraru: E atît de evident, Cătălin... cel puțin pentru mine... pe mine mă doare sufletul că sunt 
atâția români speriați încât mintea nu le funcționează în momentul ăsta. Este atât de evident... nu trebuie să 
fii ziarist să vezi ce se întâmplă, cum Iohannis înființează structuri mincinoase care să facă fake-news și el 
zice că noi suntem oamenii rușilor... Băi, Iohannis, eu cred că tu ești omul rușilor... că Merkel cu Rusia au 
agenda comună de foarte mulți ani. Ne aducem aminte cum și-a format Germania armată că n-avea voie 
după Primul Război Mondial. Păi Germania și Hitler au avut tot ce le trebuie antrenând militari în Rusia. 
Fabrici de armament și alte fabrici în Rusia... Helmuth Kohl a făcut cu Gorbaciov o înțelegere... că asta-mi 
spune Gorbaciov... e adevărat, off de records, da lumea s-a schimbat... pot să încalc și eu treaba asta... Mi-a 
spus foarte clar... Germania avea înțelgere cu Uniunea Sovietică să ia Transilvania sub sfera de influență 
ca să nu mai trebuiască s-o ia altfel și Iașiul cu Chișinăul să rămână în zona de influență rusească... și 
toată Moldova. Păi cine e fake-news? Oameni buni, Iohannis a ieșit acum la televizor, acum trei 
săptămâni, să spună că Ciolacu... adică SRI... deci, repet, Ciolacu este angajatul lui Hellwig... Hellwig este 
sub Iohannis, da?... cum ar veni, Iohannis sperie o lume întreagă... zice: Angajații mei de la secu vor să 
vândă Ardealul. Băi, da chiar nu vedem? Noi nu vedem marea minciună? Oreste care spune că noi care nu 
vrem să fim vaccinați obligatoriu îi îmbolnăvim pe cei care sunt vaccinați... deci fractură de logică totală. 
Păi nu, băi, Oreste... dacă ăla care se vaccinează că zice Arafatu că-l salvează, ăla e bine. Noi suntem 
proști că nu vrem să ne ajute Arafat. Că am văzut cum îi ajută Arafat și pe cei din Apuseni, și pe cei de la 
Colectiv i-a ajutat și acuma vor să ajute și-n coronavirus și am văzut cum a ajutat Arafat. Câți morți 
degeaba au fost. Și, Arafatule, vine timpul tău! Pușcărie pe viață, prietene! Pentru că ce faci tu acuma, nu 
te mai salvează nici alea trei servicii secrete, crede-mă! Da? Iohanne, pușcărie pe viață! Păi tu minți 
poporul român și tu-ți pui... îți pui lătrăii să spună că Radu Moraru este fake-news? (...)  

Radu Moraru: Pentru că e singurul care poate salva planeta fiindcă are forță să dea din forța lui și 
celorlalte state care vor să meargă pe același drum. De ce Polonia merge bine? De ce Ungaria merge bine? 
Va avea creștere economică. De ce Italia deschide granițele, face bani din turism? Pentru că, repet, 
coronavirusul are tratament. Costă 8 dolari. Și eu cred că statele ar trebui... toate statele să dea gratis 
tratamentul. Să nu mai coste nimic. Și am omorât coronavirusul.Da, domne, ok... se îmbolnăvește copilul, 
adultul... ia de-aici coronavirus, ia de-aici cu hidroxiclorochină. Acuma au văzut că nu mai merge, 
minciuna asta n-o s-o mai țină, vă spun eu! N-o să țină! S-o repet în România până când tot poporul 
român îi va spune lui Arafat: hidroxiclorochină, hidroxiclorochină... Să-i sară în aer timpanele lui Arafat 
și ale lui Iohannis. Acuma inventează Kawasaki. Dragi medici, Kawasaki is bullshit. Este o nouă invenție. 
Fiți atenți! Sunt convins că și aicea va ieși Didier Raoult și alții... pentru că s-au unit... sunt peste 2.000 de 
superspecialiști în lume care s-au unit în jurul lui Didier Raoult și vor găsi antidot și la Kawasaki ăsta care 
de cine e împins? Culmea! Trei țări... Nu găsești în toată presa globală... doar în trei țări... Canada, 
Franța, România... V-am spus... cele mai proaste țări... Canada, Franța, România... că doar aicea se mai 
încearcă push... Iar Traian Băsescu... vă fac o dezvăluire... păi Traian Băsescu... am arătat poză pe... el știe 
de planul lui Bill Gates de când a fost Bill Gates în România. De-aia o tot zicea el să stăm în case că el e 
speriat până la sfârșitul anului. Asta vrea să facă Iohannis acuma. Vrea să profite de români că sunt 
nesimțiți, nu sunt civici... au ieșit în stradă, au făcut mitinguri și atunci băgăm din nou starea de urgență. 
Păi vă arăt poze din toată lumea... la berării în Cehia și unde vreți... e omor și nu se ambalează nimeni. 
Pentru că le-a spus toată presa acolo... mă, dacă te îmbolnăvești, ai simptome, te duci la doctor, își dă 
hidroxiclorochină și ești bine. În ce țări se încearcă scoaterea hidroxiclorochinei? România, Franța, 
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Statele Unite... în Canada nici n-a fost băgată, oameni buni, ca să înțelegeți... Nici măcar n-a fost băgată, 
de-aia mor pe capete aici. 

Radu Moraru: Hai să-ți spun ceva... s-a mers pe... deci Iohannis, Trudeau, Macron fac parte din aceeași 
gașcă care atunci când va pierde, va pierde totul. Deci Iohannis este disperat cum încă n-a existat conducător 
în toată Europa, nici în Al Doilea Război Mondial. Este disperat total. 

Cătălin Bădițoiu: Da, Radu, da din păcate, mai disperați sunt românii ai căror oameni sunt în spitale 
acuma grav și acești oameni... acești nenorociți... că eu pot să le spun... de la Ministerul Sănătății nu dau 
drumul la acel tratament cu plasmă... cred că mai disperați astăzi și în acest moment sunt acei români care 
stau 7 – 10 ore pe la vama din Nădlac și n-au deschis alte puncte vamale... adică noi suntem mult 
(neinteligibil) 5 milioane de oameni cărora le-a întârziat și în acest moment ajutorul de șomaj pe luna 
aprilie și unii n-au ce mânca, sunt acei oameni care au rămas fără locuri de muncă, sunt acei oameni 
disperați care au rămas fără afaceri... cred că în momentul ăsta sunt mulți oameni disperați în România și 
pe bună dreptate, nu că și-au făcut-o cu mâna lor. Sunt disperați... 

Radu Moraru: Oameni buni, nu e niciun pericol dacă-ți iei coronavirusul în spate și ai simptome. 
Problema este că există criminali care nu vor să dea tratamentul corespunzător. Asta-i crima.  

Radu Moraru: Da, o să mă întorc în România... când se deschid zborurile... Va fi care pe care, ca să 
înțelegeți. Ei, dacă pierd, pierd totul, înclusiv... repet, vor fi cîțiva... vor sta în pușcărie toată viața lor. Și 
dacă Trump sau oricare altul va dori să-i ocrotească, voi face orice diligență posibilă și va trebui să 
protestăm ca să plătească. Nu trebuie să ne lăsam. Că dacă ne lăsăm, s-a terminat cu noi! Și asta vor 
încerca. Care pe care... dovadă că atât de disperați sunt încât, punând în acțiune toate sculele și toate 
slugile lor oneroase, planul a ieșit la suprafață. Dacă ieșeau mitinguri și dacă se înghesuia lumea și se 
întâmpla ceva, a doua zi Iohann introducea starea de urgență. Așa... l-ați lăsat fără obiectul muncii. Ce să 
mai introduci? Că starea de alertă, dac-o citiți bine, este praf în ochi. Orice român zice așa... poți să ieși să 
călătorești în toată România să spui mă duc să fac voluntariat. Punct. (...)  

... va fi o stare de normalitate... ei au vrut să bage imediat una de urgență și vă mulțumesc că m-ați 
ascultat și n-ați ieșit ca să le dați apă la moară să vă salte, să vă aresteze, să vă vaccineze că... vezi 
Doamne!... ați împrăștiat coronavirus. Pentru că încă o dată ei au de partea lor cam jumătate din populația 
României care încă mai e spălată pe creier sau încă mai e traumatizată de amenințările ăstora. Că vă 
arestăm, vă vacinăm, vă cutare... Noi trebuie să ajutăm, să informăm oamenii să iasă din această stare și 
abia atunci va fi vai de capul lor! Nu vor găsi elicoptere... chiar poate dau ideea cuiva să închirieze toate 
elicopterele din România ca să n-aibă cu ce fugi. Să încerce pe jos. 

Radu Moraru: Noi avem legi în țară care nu se respectă. Și ei vor să introducă legea vaccinării 
obligatorii. Ce vorbești, măi, Hans? Iohann... Ce vorbești, măi, Arafatule? Bă, Arafatue, în loc să stai în 
genunchi în fața poporului român pentru că poporul român ți-a dat ce nu-ți dădea ție, bă, țara unde te-ai 
născut, băi... că tu de-aia ai fugit din țara aia... Ți-a dat țara asta tot, băi, Arafatule, și tu-ți bați joc de 
români și de România! Suntem cel mai tolerant și mai frumos popor față de toți cei care ne-au vizitat. Și i-
am lăsat ca proștii să ne cucerească. 

Radu Moraru: ... dar, repet, dacă nu ne mobilizăm, se va alege praful de noi fiindcă băieții, gata!, 
știm ce fac, sunt la vedere, nu le mai pasă și-și permit prin Anisie care este ministrul Educației din 
România să pulverizeze, pur și simplu, sistemul educațional. Educație sexuală obligatorie de la clasa 0... 
manualul sună așa... îi învață pe copii din clasa 0 că pot face sex băieți cu băieți, fete cu fete... că nu mai 
există mamă și tată, ci părinte 1, părinte 2 care pot fi... dumneavoastră știți deja toate combinațiile... că pot 
face în toate felurile și în toate... nu mai vorbesc... nici nu pot... repet, nu pot... și trei... că, dacă vor, copiii 
când merg acasă, pot cere părinților să-și declare alt gen decât cel cu care s-au născut și așa mai departe. 
Deci ca să înțelegeți... după aia e vaccinarea obligatorie care, repet, este cel mai bun instrument... cel mai 
bun instrument de poliție politică. La mine vor greși doza, la Cătălin vor greși doza... cine deranjează... că 
băieții au fișele tuturor... bagă în computer... aoleu!, ce-i ăsta? Radu Moraru... roșu... Și trădători și plătiți 
d-ăștia... Iude sunt în tot sistemul din România... și în cel medical. Și vine securistul care conduce spitalul 
și zice... opa!... becul roșu s-a aprins... ia dă-i doză triplă lu' Moraru! Și gata! Nu vedeți că ei și-arată 
puterea în fiecare zi? Pun antene 5G pe biserici? 5G-ul s-a interzis în Bruxelles... încă o dată... ei nu vor că 
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acolo este mușuroiul de termite care trebuie să implementeze neo-marxismul în toată Europa și lumea. 
Rothschild e acolo, își pun slugile. Acolo nu e voie cu 5G. 

Radu Moraru: Revin cu planul secret al lui Iohannis, șeful fake-news-urilor din România... Cum îți 
dai seama? Păi el a zis că ne fură sau se vinde Ardealul de către subalternul securiștilor care-i Ciolacu... 
deci cum ar veni, plutonierul Ciolacu care-i angajatul lui Hellwig - SRI și al lui Iohannis care controlează 
totul, cică s-a întâlnit la o cafeluță să vândă Ardealul. N-am aflat pe cât. Bun. Tot Iohannis își trimite toate 
slugile... repet, Oreste e sluga lui Iohannis... Cretianu al lui Iohannis... Ciomăgaru... toți ăștia... sunt toți 
oamenii lui Iohannis... și ăștia de prin Canada, și ăia de prin State, și cap de porc ăla de la Londra, toți... 
ăla e mână-n mână cu Iohannis că au făcut împreună 10 august... vezi Doamne!, mitingul diasporei unde 
trebuia să moară oameni, da... ghinion!... n-a murit nimeni. Deci ăștia răspândesc numai fake-news-uri. 
Vezi Doamne că noi suntem oamenii Rusiei, a lu' Putin, a lu' Sputnik... niște aberații grosolane care s-ar 
putea să mai prindă, da eu vă spun, oameni buni, gândiți cu capul vostru... comparați ce spun eu, ce spune 
Cretianu, ce spune Oreste, ce spune Arafatu, ce spune Iohannu... uitați-vă prin lume, pe hartă, pe 
geografie... se deschid țări care erau în prăpastie... Italia, Spania, Franța... Franța nu că Franța e-n 
același plan cu România... Elveția... gândiți și voi... La noi nu e nicio logică. La noi sunt numai minciuni. 

Radu Moraru: Eu, de exemplu, când mă întorc în țară, voi da cu pumnul în masă în fiecare zi și 
blochez inclusiv intrarea în Guvernul României... nu mai intră și nu mai iese nimeni... până când nu vor 
da bani patrioților și celor care contează fiindcă eu am toată lista cu securiștii lor. Și de-aici care primesc 
bani, și câți bani... și din Europa, și din America... în America foarte puțin... am... cum să spun?... totul 
pregătit. (...)  

Radu Moraru: Doar noi mai putem să salvăm și să ridicăm românii și România. Și vă spun de ce... 
Păi până acuma 30 de ani au fost securiștii, politrucii lor, scaveții lor, copiii lor, nepoții lor și care-i 
bilanțul? Nu că-i zero... bilanțul este minus sute de miliarde de euro, minus 6 milioane de români și minus 
orice speranță fiindcă românii nu mai aveau nicio speranță înainte de coronavirus. Abia acuma mai e loc 
de o firavă speranță dacă nu ratăm acest moment istoric. Doar noi, patrioții și-o spun fără nicio emfază și 
credeți-mă că noi, patrioții, suntem în stare să ne dăm și viața și, mai ales până să ne dăm viața, efortul și 
banii. Suntem singurii dispuși să punem tot ce avem, așa cum am făcut-o eu în 2011 când am înființat 
Nașul TV. Claudiu și Felicia, în 2015, și-au pus nu doar sufletu', și banii. Suntem dispuși pentru țara 
noastră, neamul nostru să ne cheltuim timpul, bunăstarea... ăilalți care au furat și-au distrus România și-
au vrut să distrugă neamul românesc, cu Iohannis în frunte, nu vor da un leu... din contră, ei și-acuma au 
luat bani... 5 milioane de români morți de foame în casă, printre care 2 milioane de copii n-au luat bani de 
2 luni... inclusiv angajații mei, da? Dar eu le-am trimis bani. Eu am avut grijă de ei, dar din păcate, nu toți 
patronii au putut face asta și încă o dată vă mulțumesc pentru mesajele voastre, pentru solidaritatea 
voastră și nu uitați că timpul nostru a sosit. (...) 

 
În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări, membrii 

Consiliului au constatat că emisiunea „Nașul TV Special” din 16.05.2020 a fost difuzată 
cu încălcarea prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului și ale art. 64 alin. (1) lit. a și 
b) din Codul audiovizualului. 

Consiliul a reținut că în această emisiune, în contextul temelor despre pandemia 
COVID-19, vaccinarea obligatorie, planul de dărâmare a Guvernului Orban, nu a fost 
favorizată libera formare a opiniilor și nu a fost asigurată informarea obiectivă a 
publicului, printr-o prezentare corectă a faptelor, cu imparțialitate, echilibru, bună-
credință și cu o distincție clară între fapte și opinii, așa cum dispun normele legale 
invocate. Astfel, în cadrul acestei ediții, discuțiile moderatorului cu un alt jurnalist, care a 
intervenit telefonic, s-au axat pe ideea centrală că pandemia de COVID-19 în România 
nu ar fi reală, ci un fapt manipulatoriu, o operațiune de fake news coordonată de 
președintele țării, afirmându-se, ca de exemplu: Radu Moraru: Și ca să nu vă țin cu 
sufletul la gură, astăzi vă dovedesc clar că cel care conduce tot ce înseamnă fake-news 
în România este direct președintele României, cu securiștii lui și cu brațele lui... mai 
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puține, că înainte avea o caracatiță întreagă, da v-am spus... rămâne singur. Singurul 
care a mai rămas lângă Iohannis este Arafatu... Arafatu care este colaborator al unor 
servicii secrete străine, nu doar românești... Arafatu care refuză să spună ce grade de 
rudenie are teroristul Omar Hayssam... Arafatu care niciodată n-a fost anchetat pentru 
toate contractele oneroase și ca să nu mai vorbim și de traficul de organe despre care 
el nu este deloc străin. (...)  Și vă spun eu ceva... Nu există nicio pandemie. Nici măcar 
la nivel mondial. Nu există nici în România pandemie și eu cred că încă n-am văzut... 
poate că au dat-o într-o noapte.., nicio hârtie care să-i justifice măcar epidemie. Ori 
minciunile... iată!, fake-news-urile sunt exact la postul de televiziune al lui Iohannis care 
Iohannis a activat toți milițienii din presă... și din Canada,și din România... cretieni... toți 
cretieni... care numai fake-news-uri spun... numai minciuni...(...) Este atât de evident... 
nu trebuie să fii ziarist să vezi ce se întâmplă, cum Iohannis înființează structuri 
mincinoase care să facă fake-news și el zice că noi suntem oamenii rușilor... Băi, 
Iohannis, eu cred că tu ești omul rușilor...Oameni buni, nu e niciun pericol dacă-ți iei 
coronavirusul în spate și ai simptome. Problema este că există criminali care nu vor să 
dea tratamentul corespunzător. Asta-i crima.  

Cătălin Bădițoiu, despre cei care lucrează în Ministerul Sănătății: Ce au făcut, 
Radu, acești nenorociți? Că zici că lucrează împotriva României și împotriva românilor.. 
acești nenorociți... că eu pot să le spun... de la Ministerul Sănătății nu dau drumul la 
acel tratament cu plasmă...  5 milioane de oameni cărora le-a întârziat și în acest 
moment ajutorul de șomaj pe luna aprilie și unii n-au ce mânca, sunt acei oameni care 
au rămas fără locuri de muncă, sunt acei oameni disperați care au rămas fără afaceri... 
cred că în momentul ăsta sunt mulți oameni disperați în România și pe bună dreptate, 
nu că și-au făcut-o cu mâna lor. Sunt disperați... 

Având în vedere întregul conținut al emisiunii, Consiliul a constatat că în cadrul 
acesteia nu a fost asigurat dreptul publicului de a primi informații imparțiale, cu bună-
credință, căruia i-a fost prezentat ca unic mesajul că pandemia COVID-19 nu ar fi reală, 
iar crearea unei stări de îngrijoare și panică a populației din România, numită generic 
fake news, prezentată sub titlul Q – IOHANNIS CONDUCE OPERAȚIUNEA FAKE 
NEWS - 2020,  ar fi coordonată de președintele României, cu sprijinul structurilor 
serviciilor secrete, a unor entități media, a Ministerului Sănătății, context în care au fost 
indicate post anumite persoane (Raed Arafat), teză împărtășită și de jurnalistul care a 
participat la discuții. Astfel, față de aceste aspecte și de modalitatea în care s-a 
desfășurat emisiunea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul, pe de o parte, 
nu și-a îndeplinit obligația legală instituită de dispoziția art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului, în sensul de a asigura informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a 
opiniilor. Aceasta deoarece au lipsit opinii opuse celor exprimate de moderator și invitat, 
care ar fi permis telespectatorilor să-și poată forma propria convingere, nu doar pe cea 
indusă, neexistând un echilibru al punctelor de vedere în legătură cu temele de interes 
general aduse în discuție. Totodată, prin raportare la aceste aspecte, Consiliul a mai 
reținut că modalitatea în care au fost analizate subiectele în cauză, nu a fost una 
imparțială, echilibrată, cu bună-credință, fără a fi asigurată o distincție clară între fapte și 
opinii, cu consecința afectării dreptului publicului de a primi informații obiective. Din 
această perspectivă, Consiliul a mai constatat că emisiunea a fost difuzată cu 
încălcarea principiilor de informare, așa cum sunt reglementate de art. 64 alin. (1) lit. a 
și b) din Codul audiovizualului, în sensul cărora informarea cu privire la un subiect, fapt 
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sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă, prin asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii. În consecință, 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. În calitate de garant al interesului public, 
Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi 
echilibrat faptele şi evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. De asemenea, cu 
privire la etica jurnalistică, în Rezoluţia nr. 1003/1993 Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei precizează că presa este obligată să se supună unor principii etice, 
ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul fundamental al 
cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, iar difuzarea ştirilor trebuie să 
fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe 
imparţialitate în prezentare, descriere şi narare. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu amendă de 10.000 lei.   

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. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 

DECIZIE: 

 

 Art. 1. Radiodifuzorul NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.4/14.12.2011 eliberată la 18.10.2016 şi decizia 
de autorizare nr. 1815.1-1/15.09.2016 eliberată la 18.10.2016 pentru postul NAŞUL TV) 
se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor   
art. 3 alin. (2) din Legra audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale art. 64 alin. (1) lit. a), b) 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 audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite pe postul NAŞUL TV, 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: 
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 lei 
postul NAŞUL TV, deoarece în emisiunea „Nașul TV Special” din 16 mai 2020, în 
contextul temelor despre pandemia COVID-19, vaccinarea obligatorie, planul de 
dărâmare a Guvernului Orban, nu a fost favorizată libera formare a opiniilor și nu a fost 
asigurată informarea obiectivă a publicului, printr-o prezentare corectă a faptelor, cu 
imparțialitate, echilibru, bună-credință și cu o distincție clară între fapte și opinii, așa 
cum dispun art. 3 din Legea audiovizualului și art. 64  din Codul audiovizualului.” 

 

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

 

 

PREȘEDINTE, 

 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

Întocmit, Serviciul juridic, reglementări  

şi relaţii europene, 

         Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 

 

        


