
  
 

Decizia nr. 425/23.06.2020 
privind sancționarea cu somație publică 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 

E-mail: nasul@nasul.tv 
 

- pentru postul  NAŞUL TV 
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21-23, sector 3; 

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A3, et. 3, sector 1 
 

 
Întrunit în şedinţă publică în data de 23 iunie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare în baza sesizării înregistrate  
nr. 4521/7.05.2020, cu privire la emisiunea Ediție Specială Nașul TV Canada, ediţia din 07 
mai 2020 difuzată 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  
şi decizia de autorizare nr. 1815.1-1/15.09.2016). 
 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare și 
vizionarea unor fragmente din înregistrare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 
S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. a încălcat dispoziţiile  
art. 40 (2) și art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate:  
Art. 40 (2) - În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de 

servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; 
respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul 
aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată 
refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. 

Art. 64 - (1) 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, postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 7.05.2020,  de la ora 
19.00 emisiunea Ediție Specială Nașul TV Canada, moderator Radu Moraru. Potrivit 
raportului de monitorizare, moderatorul Radu Moraru nu a fost prezent în platou, a vorbit prin 
telefon, pe ecran fiind o fotografie a acestuia. În emisiune a dialogat telefonic cu invitatul  
Cătălin Bădițoiu. 

Titluri pe ecran: Q-RĂMÂNEM UNIȚI-2Q2Q,  Subtitluri: www.nasultv.ca, 
redactia@nasultv.ca, facebook.com/NasulTVCanada. În partea de sus a ecranului s-a 
precizat: MONTREAL, CANADA.  
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 Redăm, spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare cu privire la 
conținutul și modul de desfășurare a emisiunii:  

“(...) Radu Moraru explică motivele defecțiunii temporare intervenite la Nașul TV.  
Sel. 1. Rep. 03:07-05.30, sel. 7-19 Radu Moraru (telefonic): Sunt Radu Moraru, Nașul TV 

Canada, în direct din Montreal, o ediție specială, specială și prin faptul că astăzi, până când vom 
face niște modificări tehnice, vom trasmite prin telefon împreună cu prietenul și colegul nostru 
Cătălin Bădițoiu. Ați văzut ieri am fost atacați și nu ne așteptam, dar se pare că băieții de la 
Servicii au informații chiar de aici din Canada și va trebui să ne regrupăm, să rămânem uniți 
până mâine când vom reveni live și sper ca de mâine să nu mai reușească să ne blocheze 
fiindcă atacurile au venit din țară și nu puteau să fie aceste atacuri fără intervenția celor de la 
STS. Știm bine cu ce se ocupă STS-ul, știm bine cu ce se ocupă toate serviciile secrete de 
30 de ani, nu au fost în stare să oprească un jaf măcar din miile sau sutele de mii de jafuri, 
ei în schimb se ocupă de cenzură, o cenzură care este condusă personal de președintele 
Iohannis împreună cu bastoanele lui din Servicii, împreună cu acest Roiban care este cel 
adus rapid vezi, doamne, sub imaginea că ar fi omul lui Trump, nici vorbă. Sub această 
imagine el coordonează atacurile pe de o parte cu bastoanele numite Cartianu și 
Ciocănaru în România, dar s-au cam fâsâit, în schimb au ridicat niște ciocane de aici din 
Montreal și toți fanii noștri vor vedea sau sunt arătați că sunt niște poze fake, disperarea 
lor cea mare este că diaspora a venit în jurul Nașul TV, fără să avem gânduri ascunse așa 
cum sistemul mafiot  a avut, a creat, a băgat bani, pentru a păcăli diaspora pe diverse 
grupuri doar doar or ține românii dezbinați, doar doar o să-i prostească la vot din nou, așa 
cum au tot încercat în ultimii ani. 

Sel. 2 Rep. 06:37-07.44, sel. sel. 7-19 
 Radu Moraru: E timpul oameni buni să gândiți singuri, e timpul să veniți alături de noi să 

semnați petiția -Suntem împotriva vaccinării obligatorii, o petiție pe care o găsiți pe Nașul.TV sau 
pe NașulTV. Ca, de la Canada, și dați mai departe. Știu că sunt foarte mulți sunt poate milioane 
de oameni în vârstă care ar dori să semneze, dar nu au posibilitatea acestor emailuri, poate că e 
timpul să-i ajutați să își deschidă totuși un email pentru că foarte mulți au totuși telefoane smart 
sau calculatoare. Trebuie să fim solidari trebuie să acționăm cum n-am acționat niciodată pentru 
că timpul este foarte scurt și alături de noi o să vedeți se ridică o planetă întreagă, oameni buni, 
o să vă arătăm astăzi cu foarte multe dezvăluiri și ce se întâmplă și în alte țări, oamenii au 
deschis ochii și tsunami-ul deja s-a format.  Urmează să vină tsunami-ul peste ei și o să vedeți, 
adevărul va ieși la suprafață pe toată planeta.  

Rep. 07:51 intervine în discuție tot telefonic, Cătălin Bădițoiu, jurnalist.  
Cătălin Bădițoiu se referă la situația din România. 
Sel. 3 Rep. 08:50-11.15, sel. 7-19  
Radu Moraru: Cătălin spune-ne ce fierbe, ce e important în România acum, în aceste 

momente, am auzit că a ieșit din nou Iohan la televizor, poate ne spui mai multe, Cătălin.  
Cătălin Bădițoiu: Domnul președinte Klaus Iohannis a avut din nou o declarație 

explozivă. Glumesc, bineînțeles, a avut o declarație de presă manipulatoare, o declarație 
de presă plină de minciună, plină de ură, o declarație de presă prin care nu ne-a adus la 
cunoștință nu mie, nu ție, românilor, nicio măsură concretă. Mai ales.(...) rep. 10.15, acuma 
Radu, nu suntem în campanie electorală, președintele nu ar trebui să facă campanie nici pentru 
PNL, nici pentru PSD, nici pentru niciun partid. El ar trebui să vină și să ne spună niște măsuri. 
Băi, da nimic, 12 minute, Radu, mi-am pierdut 12 minute din viață să mă uit la acest președinte 
care sădește numai ură, care nu spune nimic. Să-mi fi spus și mie, cum se redeschid lucrurile, 
cum se redeschid....(...), dar dă drumul la meciurile de fotbal Germania, unde s-au infectat o sută 
și ceva de mii de oameni. Italia deschide bisericile cu slujbe cu public din 18 mai și noi nu știm 
încă, suntem în 7 mai și nu știm ce vom face pe data de 15.   

Sel. 4. rep. 12:43-16.47, sel. 7-19 
Radu Moraru: Da, eu vreau să intervin și să spun că Iohannis este foarte speriat 

spuneam acum câteva zile că va rămâne singur. Va rămâne singur pentru că până la urmă 
așa sunt șoarecii când se scufundă barca, toți încearcă să fugă. Și vreau să vă spun și de 
ce e speriat pentru că el deja poate fi suspendat oricând. Dacă am avea un Parlament 
corect, nu unul transpartinic plin de trădători, Klaus Iohannis ar trebui suspendat. O 
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spune Avocatul Poporului, o spune Curtea Constituțională, pe care ei vor să o dărmâme, 
de ce? Pentru că dărâmând Curtea Constituțională abia așa vor putea trece Legea 
vaccinării obligatorii, fiindcă ea pe actuala Constituție, pe Curtea Constituțională nu va fi 
declarată niciodată o lege constituțională și atunci ei trebuie să dărmâme această Curte 
pentru a dictatura militară să fie...lovitura de stat militară, pentru că deja putem să-i 
spunem pe nume, să fie completă. Și trebuie să fim și alături de Renate Weber, iată pentru 
mine este o surpriză acest om care a reușit practic să blocheze mult nenorociri din planul ăsta 
bine pus la punct anul trecut. Și doi - o rog pe Renate Weber să dea drumul și rog și Curtea 
Constituțională și o rog pe Renate Weber să pună presiune pe Curtea Constituțională să treacă 
și partea aceea legată de numărul de semnături la președinție pentru că lucrarea este depusă de 
câteva luni și e timpul să terminăm o dată și cu mafia asta prin care un cetățean ca mine cinstit 
sau ca altcineva să poată candida la președinția României, fiindcă Iohannis va fugi. Va fi 
suspendat sau nu va fi, nu contează. El oricum va fugi și atunci vor trebui organizate alegeri 
prezindențiale anticipate. Dau exemplu, dragi români. Iohannis este precum este și Kovesi, 
amândoi au executat ordine din afara țării. Kovesi pentru români nu a făcut nimic, ba din contră. 
A închis dosarul Revoluției, a închis dosarul mineriadelor, a tergiversat Microsoft până s-a 
prescris pentru că ea îl proteja pe Bill Gates în România, spălare e bani de 450 de milioane de 
dolari. EADS-ul praf, Bechtelul praf, ori Kovesi iată, este omul alătora, dar s-a fâsâit și cu CEDO  
a aflat tot românul că este o mare minciună chestia asta cu CEDO și culmea, cine mă amenința 
pe mine cu Kovesi, auziți, ca să vă dați seama ce cozi de topor și ce prostănaci sunt Cartienii și 
cu Ciomăgarii, da? Deci să spună – Nașule, ți-ai găsit Nașa, vine Kovesi și te arestează. Vă dați 
seama cu ce se ocupă ei, în loc să se gândească la binele națiunii, băi, că eu spun adevărul, 
oameni buni aici vă spun adevărul și o să vedeți astăzi ce dezvăluiri facem care confirmă din nou 
ceea ce spunem noi de două luni aici, împreună cu colegii noștri și de asta CCR-ul a dat și un 
diagnostic foarte dur. I-a făcut mincinoși, repet, cu subiect și predicat, pe Orban și pe Iohan, au 
spus că mint. Vă dați seama la ce nivel s-a ajuns? Dragi români, trebuie să fim alături de Curtea 
Constituțională și vă spune cel care a fost cel mai vitregit de Curtea Constituțională. Dar o spun 
din nou, avem verdictul Curții Constituționale, cel mai dur, Iohannis a încălcat Constituția, 
și atenție, nu într-un caz minor. Deși și atunci e grav, ci într-un caz de instaurare a unei 
dictaturi militare, de instaurare de fapt a unei lovituri de stat, da? Și ați văzut că vă 
spuneam eu la un moment dat că Flutur care e omul lor va pica? Păi uite că a picat pe 
niște interceptări și Flutur nu va mai zbura.   

Cătălin Bădițoiu afirmă că preșdintele Klaus Iohannis nu a explicat românilor suficient măsurile 
luate. Nu amenzile sunt neconstituționale, ci valoarea lor – asta a spus CCR.  

Radu Moraru  spune că se dorește o desființare a Curții Constituționale, cu un scop precis, 
acela de a deschide drum pentru Legea vaccinării obligatorii.  

Sel. 5. Rep. 19:30-22.27, sel. 7-19 
Radu Moraru: Și vă dau prima veste, Răducu, te rog să pui pe ecran. Oameni buni, deci se 

întâmplă ceva extraordinar, planeta se mișcă, dar se mișcă foarte bine planeta pentru că o să 
vedeți, dar în aceste momente se pregătește la Londra cel mai mare miting din istoria Londrei în 
Hyde Park Saturday, deci pe 16 mai, sâmbătă, la ora 12, o mișcare cum nu a mai fost. (un afiș 
este pus pe ecran, privind mitingul respectiv). Se strânge lumea și spun așa – spun în engleză 
să audă toată lumea și apoi traduc. We say no to the coronavirus bill, no to mandatory vaccines, 
no to the new normal, and no to the unlawfull lockdown. Adică oamenii s-au prins, nu vor 
bullshitul ăsta cu coronavirus, nu vor vaccinuri obligatorii, nu vor o nouă ordine mondială, 
nu vor băgări în pușcării, fiecare în casa lui stă într-o pușcărie, da? Nelegal, pentru că în 
toată lumea o să vedeți toate aceste stări de urgență au fost nelegale pentru că vine bomba. În 
Italia, parlamentarii italieni deja sunt mulți și o să vedeți ce mișcare va fi în Italia – au spus că 
90% din cazuri au fost fake de coronavirus, în România aflăm că 80%, ce am discutat noi ieri în 
emisiune, spusă de ministrul de secretar de stat Moldovan. Foarte tare, un patriot, oamenii 
trebuie să înceapă să spună adevărul. Totul a fost o minciună. Nu trebuia să se închidă globul. 
Mulți șefi de state, prim-miniștri, au fost induși în eroare de deep state-ul din fiecare țară, gândiți-
vă acum, să tăiem 90% din isteria din Italia și nu mai era nimic. Mâine o să afle Franța, este 
incredibil. Deci la Londra o să vedeți, pornește, deja cutremurele au fost, tsunami-ul se formează 
și vă dau o veste, cred că în exclusivitate – începe procesul lui Hillary Clinton, un proces pe care 
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ea a încercat să-l amâne ani de zile, să nu se prezinte, este vorba de procesul în urma căruia 
ea nu va mai ieși în libertate. Și nu va mai dura mult, pentru că la ce probe sunt, o să vă puneți 
mâinile în cap, ce va ieși la iveală, gata! Și o să vă mai dau câteva exclusivități. Te rog, Cătălin.  

Invitatul Cătălin Bădițoiu enumeră mai multe legi - Legea 142/1997, inițiator Valeriu Stoica. 
Legea 303/2004, pensii speciale magistrați, Legea 303/2015 pentru aviatori, 1500 de pensii 
speciale, inițiator Alina Durghiu. Legea nr. 216/2015 pentru diplomați, 215/2015, funcționari 
publici, parlamentari, pensii speciale, Legea 442/2017 pentru Curtea de Conturi, pensii speciale 
– toate aceste legi au fost susținute și de PNL. 

În opinia lui Radu Moraru toate acestea arată că după 30 de ani conduce tot Securitatea în 
România, atât în PNL, cât și în PSD. Apoi se referă la cenzura Facebook, Mark Zucherberg are 
un board de 20 de persoane, care stabilesc ce e fake news și ce nu e fake news. Există rețele de 
pedofilie la vedere pe Facebook. Cei de la Nașul le-au raportat și acum au intrat în atenția 
Facebook.  Deși europenii au fost băgați în case, ca la pușcărie, toți refugiații au avut permanent 
libertate de mișcare. Zeci de milioane de chinezi călătoresc nestingheriți în China.  

Sel. 6. Rep. 28:00-rep.29.03, sel. 7-19 
Cătălin Bădițoiu: Da, păi o altă dezvăluire, Radu, nu știu dacă știi, ieri trebuia să aterizeze pe 

aeroportul din Cluj un avion cu peste 200 de persoane, din Târgu Mureș, nu din Cluj, scuză-mă, 
care au fost repatriați, muncitori repatriați pe care ni-i trimite Germania înapoi suspecți sau 
bolnavi de COVID. Deci Germania ne-a luat oamenii, oamenii s-au îmbolnăvit acolo sau sunt 
suspecți de COVID și ni-i trimite în România. Nu a mai venit avionul dar îi aduce cu autocarul. 
Deci noi acum ca să înțelegi Radu va trebui să-i carantinăm, să-i facem bine, că-s cetățeni 
români, e normal. Germania i-a luat, s-a folosit de ei și pe noi ne costă numai gândiți-vă, numai 
pentru un singur român costă între 2000 și 7000 de euro, atâta costă statul român pentru a-l ține 
în spital și a-l face bine. Păi dacă ne trimit 200 și să mergem la o medie câte 3500 de euro, faceți 
un calcul, deci 70.000 de euro așa, rapid.  

Sel. 7 Rep. 29.19-38.01, sel. 7-19 
Radu Moraru: Bănuiala mea este că nemții au avut o strategie, dacă unul dintre muncitori nu a 

performat și nu a vrut să muncească 10 ore pentru 60 de cenți lădița de sparanghel, că au fost 
păcăliți românii, au refuzat și au zis domnule știți ce eu nu pot să muncesc ca ultimul sclav 
pentru niște mărunțiș pentru care nu mă aleg cu nimic până la urmă când mă întorc acasă la 
copiii mei și eu cred că până la urmă și-au făcut strategia – A nu, vrei? Ești bolnav de 
coronavirus, marș înapoi! Deci eu nu mai cred în toate aceste povești că repet, în multe țări ale 
lumii, doar în Africa, țări cilizate cum s-ar spune, au fost găsite aceste teste contaminate sau cel 
care a făcut vaccinul anti-gripal rezultă că are coronavirus. Că ele nu sunt strict construite pe 
coronavirus, aceste testere, da? Deci eu cred că asta e o șmecherie nemțească, domnule, ăștia 
nu dau randament, ia să-i trimitem noi acasă, că aducem alți sclavi care să fie dispuși să stea în 
genunchi acolo 10-15 ore pe zi.  

Cătălin Bădițoiu: Radu, nici eu nu cred, dar nu-i normal ca tu stat român să-i trimiți pe oameni 
acolo, să nu negociezi nimic și Germania să ni-i trimită...păi nu spuneau, că au contracte de 
muncă, că au spitalizare...așa ne spuneau, că sunt legali, cu contracte de muncă, Germania se 
obligă să le plătească spitalizarea, să-i facă bine pe oameni și acum tu să ni-i trimiți înapoi cu 
avionul, deci ți se pare normalitate? L-aș întreba pe Orban, să ne explice și nouă, de ce trebuie 
să plătim noi din nou? Nu că am ceva cu românii, doamne ferește, să-i aducă să-i facă bine, că 
sunt concetățeni de-ai noștri, dar aici e o minciună, nu ne spuneau și Orban și Iohannis că au 
contracte și că statul german se obligă de absolut orice. Păi și acum nu se mai obligă? De asta 
voiam doar să arăt minciuna guvernanților noștri.  

Radu Moraru: Da, e incredibil Cătălin, dar hai să facem marea dezvăluire, vă reamintesc. 
Încep așa cu o mică introducere, ieri dacă vă amintiți sau alaltăieri, aici zboară timpul mult mai 
rapid decât pentru românii care stau închiși în pușcării să vă spun că am descoperit o plată, 
atenție, în aprilie, deci luna trecută aprilie 2020, a Pentagonului, în valoare de 1,5 milioane de 
dolari din total sumă 6,5 milioane de dolari un contract în care Pentagonul s-a angajat să 
plătească 6,5 milioane de dolari către un ONG care se numește Eco Health Aliance, adică un fel 
de Alianța pentru Ecologie Sănătate, ceva de genul ăsta și atenție, în aprilie 2020, dar acest Eco 
Health Aliance avea legături financiare, adică trimitea bani în Wuhan, unde? La laboratorul, 
celebrul laborator care a blocat globul, am făcut această introducere ca să arăt că deși e 
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pandemie, deși Wuhanul este sub lupa tuturor serviciilor secrete, Pentagonul plătește bani în 
continuare. Și am adresat toate aceste întrebări ca să vedem ce răspuns vom primi și acum trec 
la marea dezvăluire pe care tu ai găsit-o dar care face ca din nou să vadă telespectatorii noștri 
că nu degeaba am făcut emisiuni, investigații, am muncit zile și nopți în timp ce cei care ne înjură 
nu au dat o informație în această perioadă, nu au făcut o investigație pentru telespectatorii sau 
pentru cititorii lor, ei fiind de fapt niște măciuci puse să recite aceeași poezie și ați văzut și în 
atacurile la adresa noastră sunt niște troli care toți recită aceeași recită aceeași poezie – că am 
furat, că am mâncat și așa mai departe. Nici nu mă mai interesează, pentru că adevărul e atât de 
puternic în acest moment încât îi distruge și pe ei. Tsunami-ul îi va lua și pe ei, cu toate 
minciunile și atacurile lor și iată ce se întâmplă. Vă aduceți aminte și cred că vă aduceți aminte, 
că la acele emisiuni erați tot așa, milioane când eu și Cătălin am emis ipoteza ca bomba asta să 
fi fost plasată la cea mai mare competiție care s-a desfășurat în China anul trecut, care a început 
exact în ziua în care Bill Gates făcea simularea de coronavirus pentru 2020, el o făcea în 
America, pe 17 octombrie, zi în care tot pe 17 octombrie începea olimpiada jocurilor militare care 
s-a desfășurat în Wuhan, unde au participat sportivi militari din peste 104 țări, unde au fost 
voluntari 230.000 de chinezi și unde este cel mai tare 5 G de pe planetă.  Ba aș putea spune 6G, 
pentru că știm foarte bine, chinezii utilizează deja această tehnologie. Și am emis și o ipoeză 
atunci cu Cătălin și am spus – domnule, dar dacă au vrut să o plaseze acolo era locul potrivit 
dacă așa cum au demonstrat oamenii  de știință factorii 5 G, 6 G, deci cuptoarele cu microunde 
pot amplifica pătrunderea acestui virus, acestei bombe biologice, că deja nu ne mai ferim de 
cuvinte, acesta e termenul, spus la cel mai înalt nivel al serviciilor secrete din mai multe țări, 
inclusiv Trump și apoi care să fi fost cea mai bună metodă de transport a bombei decât în corpul 
sau în corpul sportivilor militari care fiind mai rezistenți fiindcă sunt antrenați, fiind și militari poate 
nu au avut simptome și iată cum au putut să treacă fiecare în corpul lui cu câte o microbombă 
biologică nedepistabilă la graniță. Și au dus în toată lumea, s-a dus fiecare acasă, bun, vă dați 
seama 104 țări. Că așa poți răspândi, ați citit cărți, filme, așa poți răspândi o pandemie care să 
blocheze tot globul. Bun, ce descoperă presa franceză, Cătălin, te rog să spui tu, că e meritul 
tău, ai descoperit în presa francează, repet, sunt ziare care nu pot fi taxate decât ziare 
mainstream, da? Care nu prea au discutat despre coronavirus sau despre toate aceste scenarii 
underground pe care noi le-am adus la suprafață și iată că după două luni de când noi am emis 
această ipoteză de răspândire globală a acestui corovirus prin trupurile fiecărui sportiv militar, ce 
spune presa franceză pe 5 mai, te rog, Cătălin.   

Cătălin Bădițoiu: Da, parcă în Le Parisien era, ca să nu greșesc, Le Parisien era ziarul, este 
un interviu cu sportivi din Franța care au fost la această competiție și spun că și acolo au fost 
bolnavi, nici măcar nu s-au antrenat, au fost bolnavi și când s-au întors în Franța și au fost foarte 
mulți sportivi bolnavi dintre...dar ei au pus pe seama unei răceli. Pe seama unui virus, nus e știa 
de această boală. Și cred că acolo a fost începutul. Plus că se spunea în același articol vedem 
că în Franța era primul caz, primul caz pe care l-au putut găsi ei pe 27 decembrie, sper să nu 
greșesc, Radu, că ai citit și tu articolul. Eu am citit multe articole, am citit... 

Radu Moraru: Așa este. La sfârșitul lui decembrie. 
Cătălin Bădițoiu: Atunci ți le-am și trimis. 
Rep. 38:28, sel. 7-19, este afișat pe ecran articolul din Le Parisien, apărut în 5.05.2020 , în 

care se pune întrebarea dacă atleții francezi nu au fost contaminați cu coronavirus la Wuhan în 
octombrie. Radu Moraru citește fragmente din acest articol.  

Sel. 8 Rep. 39:00-40.34, sel. 7-19 
Radu Moraru vorbește despre periculozitatea antenelor 5G 
Radu Moraru: S-a dovedit științific și de aceea Bruxellesul a interzis amplasarea antenelor 5 G 

în toată Belgia pentru a-și proteja de fapt europarlamentarii care fac jocurile de fapt ale acestei 
noi ordini mondiale. Adică ei nu vor să aibă de-a face cu 5G-ul, ăla-i bun numai pentru noi 
poporul, noi popoarele. Iată, au apărut cazuri nu doar în ianurie, ci mai multe, pentru că acum și 
italienii fac săpături și spaniolii și Marea Britanie și eu cred Cătălin că o să se confirme și ipoteza 
noastră  legată de acele meciuri de fotbal, unde repet coincidență, exact lângă stadioanele 
respective și în Marea Britanie și în Italia sunt două stadioane în Italia, Juventus și la Torino și la 
Milano unde aceste antene sunt cele mai bune zone de 5 G, așa cum în Marea Britanie la fel 
este o zonă puternică de 5 G. Eu cred că ușor ușor într-o săptămână aceste adevăruri vor fi 
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confirmate la nivel mondial și nu mai putem vorbi acum decât despre un atentat, atentat în 
toată regula care a pornit de la Wuhan și de acolo sportivii militari au dus în 104 țări, au 
transportat pe trupurile lor acest coronavirus.  

Invitatul Cătălin Bădițoiu spune că Bill Gates a fost decorat de Traian Băsescu cu Ordinul 
Steaua României în grad de comandor, este una dintre cele mai vechi decorații, de pe vremea lui 
Cuza Vodă.  

Sel. 9 . Rep. 42:04-46-18, sel. 7-19 
Radu Moraru: Bill Gates a fost protejat permanent în România, inclusiv de Kovesi pentru 

că de dosarul Microsoft se știa, numai noi câte emisiuni am făcut. Nicoleta Savin a fost 
urmărită a avut camere de interceptare în toată casa și nu s-a întâmplat nimic până s-a 
prescris, eu i-am trimis lui Răducu, te rog frumos să pui fotografia pe care ea a pus-o, ți-
am trimis-o pe telegram, dacă poți să vadă lumea cum era Băsescu cu Bill Gates, cum îi 
dădea decorații, sper că ți se duc toate pozele, să le ai, că sunt mai multe. Băsescu practic 
și-a cumpărat o oarecare imunitate fiindcă se știe a cui e compania Microsoft și cu ce se 
ocupă ea în realitate și evident că a și beneficiat de o imagine atunci când eram naivi- 
domnule, Bill Gates, mamă, s-a întâlnit cu Băsescu și așa mai departe și-a făcut multă 
imagine pe treaba asta dar evident a fost ca o slugă care a avut și el grijă să se cumpere 
licențe și să se spele niște bani. Dar să vă dau o veste bună. Deja în Texas ieri s-au strâns 
oamenii și au cerut anchetarea lui Bill Gates pentru genocid. O să se ceară mâine poimâine în 
toată America (foto Traian Băsescu împreună cu Bill Gates pe ecran). Eu cred că Billache nu o 
să mai scape de data asta, mai ales că Hillary Clinton astăzi intră la proces. Cred că a și intrat, 
era ora 2PM, Washington, încă nu era, ora 2PM, la Washington, Hillary Clinton este așteptată în 
proces. Procesul este cu atâtea probe încât v-am spus Hillary Clinton nu mai iese niciodată din 
pușcărie și eu cred că-i timpul ca ei să plătească fiindcă nu se mai poate așa ceva. Dacă și 
presa din Franța care repet nu vorbea, nu spunea nimic nici despre hidroxiclorochină, vorbesc de 
mainstream media, nu spunea nimic nici despre Didier Raoul care e iată, salvatorul planetei, 
alături de medicul chinez oftalmolog care a fost ucis în China pentru că a dezvăluit despre acest 
virus. Trei, iată că am descoperit și cum s-a produs atentatul și răspândirea acestui virus la nivel 
planetar că tot timpul mi-am pus această întrebare încă de când a izbucnit și atunci am emis 
această ipoteză care iată după două luni se confirmă fiindcă încep să vorbească atleții militari din 
Franța din Italia și vă dați seama dacă parlamentarii italieni, în covârșitoare majoritate au văzut 
adevărul și și-au dat seama că 90% din cazurile prezentate sunt fake – coronavirus s-a înțeles 
că totul a fost pentru a se stârni această panică mondială, pentru a se bloca economiile tuturor 
țărilor, inclusiv a Statelor Unite pentru ca cei cu bani, ăstora care nu le mai ajunge nimic și vor 
nemurirea pe această planetă, au descoperit deja ...care îi ajută să fie, să aibă tinerețe fără 
bătrânețe și vor să cumpere totul la preț de nimic așa cum repet, Iohan are misiunea să le dea o 
Românie prăbușită și moral, dar și financiar Germaniei, pentru că Germania este într-un fel de 
colaps economic de când Marea Britanie a făcut brexitul și de când city-ul londonez nu mai 
lucrează pentru Germania, ci lucrează doar pentru Marea Britanie.  

Conform lui Cătălin Bădițoiu, președintele Klaus Iohannis are foarte multă putere în România 
pentru că Parlamentul este lipsit de credibilitate. Toate țările se redeschid, România este printre 
puținele care rămân închise.  

Rep. 49:22, sel. 7-19 
Radu Moraru: Bun, dacă suntem în direct văd că sunt auzit, e greu să lucrăm în aceste 

condiții, dar de mâine vă promit că schimbăm macazul, o să fim mai buni decât toți securiștii care 
ne bruiază, o să fim tehnologic vorbin, dacă o să avem și bani vreodată o să facem mai multe 
decât am putut să facem în opt ani de zile, fiindcă e greu să te lupți cu armatele astea plini de 
securiști, plini de bani, se bagă bani foarte mulți, inclusiv în Canada să fim înjurați, dar nu 
contează, suntem atât de căliți încât nu ne doboară nimic. Și ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea 
sănătate, sprijin și solidaritate din partea tuturor creștinilor din lumea aceasta, să fim mai 
puternici, să spunem mai multe adevăruri, să avem echipe mai mari, care să descoperim fiecare 
informație și noi să facem puzzle-ul. De multe ori îl facem în direct, să știți, analizele pe care le 
facem cu ai mei le facem în direct...În continuare Radu Moraru mulțumește colegilor de la Nașul 
TV pentru că au făcut lucruri minunate pentru românii de pretutindeni.  

Sel. 10 Rep. 51:10-54.55, sel.7-19 
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Radu Moraru: Două lucruri. Petiția “Suntem împotriva vaccinării obligatorii” este vitală. 

Ea nu este doar despre vaccinarea obligatorie, ci este despre îngenuchierea definitivă, 
prizonieratul definitiv al poporului român, adică vom ieși din case dar vom fi cu toții într-
un gulag tehnologic, controlați fiecare cu fiecare și cine nu va fi cuminte va putea fi 
vaccinat cu orice și astfel eliminat. Asta înseamnă vaccinare obligatorie. Nu suntem 
împotriva celor care doresc să se vaccineze pentru că această petiție permite oricărui român cu 
ce vrea Guvernul, de câte ori vrea Guvernul și nu îi împiedicăm pe acei români. Se pot duce 
voluntar să se vaccineze dacă ei vor crede că Guvernul, că statul mafiot este de încredere ca să-
și bage în corp tot felul de substanțe aduse de prin China sau de prin Kazahstan. Și de final vă 
spun că al doilea mare obiectiv este să fim alături de Curtea Constituțională chiar dacă mie mi-a 
făcut o mare nedreptate și vouă (...)...” 
 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
emisiunea din 7 mai 2020 au avut un conținut de natură să contravină exigențelor privind 
asigurarea informării corecte și a pluralismului în cadrul programelor audiovizuale.  
 Astfel, membrii Consiliului au constatat că în cadrul comentariilor ce au dat conținut 
emisiunii, nici moderatorul ecesteia și nici invitatul nu au asigurat,  nu au făcut, o distincție 
clară între fapte și opinii, informațiile privind acuzații factuale aduse în atenția publicului 
nefiind susținute cu dovezi clare, evidente, care să asigure respectarea dispozițiilor legale, 
respectiv distincția între fapte și opinii.  

Astfel, spre exemplu, modul în care invitatul emisiunii a perceput și prezentat 
perspectiva sa personală, convingerile sale cu privire la demersurile publice ale Președintelui 
României a fost de natură să afecteze dreptul la informare a publicului, în condițiile în care 
opinia acestuia nu a fost clar delimitată și asumată, motivată de situațiile care au condus la 
formarea acesteia, ci a fost prezentată publicului și susținută indirect, ulterior de moderatorul 
emisiunii, ca o stare de fapt, o concluzie a unei analize,  cu valoare de  informație certă, 
situație de natură să contravină dispozițiilor legale și să afecteze dreptul publicului la 
informare corectă.  

Spre exemplu: 
Cătălin Bădițoiu: Domnul președinte Klaus Iohannis a avut din nou o declarație 

explozivă. Glumesc, bineînțeles, a avut o declarație de presă manipulatoare, o declarație 
de presă plină de minciună, plină de ură, o declarație de presă prin care nu ne-a adus la 
cunoștință nu mie, nu ție, românilor, nicio măsură concretă (...)  

Radu Moraru: Da, eu vreau să intervin și să spun că Iohannis este foarte speriat 
spuneam acum câteva zile că va rămâne singur. Va rămâne singur pentru că până la urmă 
așa sunt șoarecii când se scufundă barca, toți încearcă să fugă. Și vreau să vă spun și de 
ce e speriat pentru că el deja poate fi suspendat oricând.  

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că modul de desfășurare a emisiunii și 
conținutul acesteia au fost de natură să afecteze dreptul la o informare corectă al publicului 
cu privire la subiectele, faptele sau evenimentele prezentate, în condițiile în care informarea 
publicului, așa cum rezultă din raportul de monitorizare,  a fost una părtinitoare, lipsită de 
obiectivitate, de natură să contravină dispozițiilor art. 64 din Codul audiovizualului.   

În acest sens, Consiliul a reținut, de exemplu, că moderatorul emisiunii a dezbătut și 
comentat subiectele de interes general aduse în atenția publicului cu un alt jurnalist,  care, 
așa cum rezultă din raport, a avut opinii și argumente convergente celor emise de moderator, 
cu ignorarea principiilor imparțialității și bunei-credințe impuse de dispozițiile legale din 
domeniul audiovizualului în cazul comunicărilor publice.  

Așa cum rezultă din raportul analizat, deși în emisiune sunt abordate teme de interes 
public, cu referire la măsurile dispuse de autorități pentru combaterea efectelor pandemiei 
COVID-19, aceste aspecte sunt comentate de moderator și invitatul său fără prezentarea 
clară și distinctă a actelor sau pozițiilor oficiale pe marginea cărora se dezbate, situație de 
natură să afecteze imparțialitatea și echilibrul informării.  

Potrivit dispozițiilor art. 64  alin. (1) din Codul audiovizualului,  în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să  
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asigure  distincţia clară între fapte şi opinii, iar  informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

De asemenea, Consiliul a constatat că, în cadrul emisiunii, la adresa unor persoane,  
au fost formulate acuzații privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acuzații cu 
privire la care radiodifuzorul nu a solicitat un punct de vedere al persoanelor și nici nu a 
precizat că, deși solicitat, exprimarea unui punct de vedere ar fi fost refuzată.  

Astfel, față de acuzațiile formulate în cadrul comentariului moderatorului emisiuni 
referitor la „blocarea” transmisiei programului, Consiliul a considerat că se impunea și 
prezentarea unui punct de vedere al persoanelor acuzate: “Ați văzut ieri am fost atacați și nu 
ne așteptam, dar se pare că băieții de la Servicii au informații chiar de aici din Canada și va 
trebui să ne regrupăm, să rămânem uniți până mâine când vom reveni live și sper ca de mâine 
să nu mai reușească să ne blocheze fiindcă atacurile au venit din țară și nu puteau să fie aceste 
atacuri fără intervenția celor de la STS. Știm bine cu ce se ocupă STS-ul, știm bine cu ce se 
ocupă toate serviciile secrete de 30 de ani, nu au fost în stare să oprească un jaf măcar 
din miile sau sutele de mii de jafuri, ei în schimb se ocupă de cenzură, o cenzură care este 
condusă personal de președintele Iohannis împreună cu bastoanele lui din Servicii, 
împreună cu acest Roiban care este cel adus rapid vezi, doamne, sub imaginea că ar fi 
omul lui Trump, nici vorbă. Sub această imagine el coordonează atacurile pe de o parte cu 
bastoanele numite Cartianu și Ciocănaru în România, dar s-au cam fâsâit, în schimb au 
ridicat niște ciocane de aici din Montreal (...)” 

 Potrivit art. 40 (2) din Codul audiovizualului, în cazul în care acuzaţiile prevăzute la 
alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte 
principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii 
nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut 
acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie 
precizat acest fapt. 
     Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 
alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea 
radiodifuzorului cu somaţie publică. 
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor  
art. 15 din aceeaşi lege, 

 
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 
DECIZIE: 

 
 Art. 1 Radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A., 

licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.4/14.12.2011 şi decizia de autorizare nr. 1815.1-
1/15.09.2016,  pentru postul de televiziune NAŞUL TV, se sancționează cu somație publică 
de intrare în legalitate de îndată pentru încălcarea dispoziţiilor art. 40 alin. (2) și art. 64 alin. (1) 
lit. a) și b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 
 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 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 Nașul TV, 
întrucât ediția din 7 mai 2020 a emisiunii Ediție Specială Nașul TV Canada a fost difuzată cu 
încălcarea prevederilor legale în condițiile în care, pentru acuzațiile aduse unor persoane, nu 
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s-a solicitat și nu s-a prezentat punctul de vedere al acestora cu privire la faptele imputate, 
iar  dreptul publicului la o informare corectă a fost prejudiciat.    

Potrivit dispozițiilor art. 64  alin. (1) din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să  
asigure  distincţia clară între fapte şi opinii, iar  informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 
  

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