
 
 

Decizia nr. 356 din 28.07.2022 
privind sancționarea cu somație publică a  S.C.NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI  

ŞI ASOCIAŢII S.A.,  
Bucureşti, str. Loius Pasteur nr. 45A, et. 2,ap. 2,sector 3,CUI RO 30151536  

E-mail: elena.duliga@yahoo.com; nasul.radumoraru@gmail.com 
 

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

 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 iulie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamațiilor înregistrate sub     
nr. 2378/03.03.2022 și 3127/20.03.2022 cu privire la emisiunea Să vorbim despre tine 
difuzată de postul de televiziune Nașul TV în data de 02.03.2022.  

 Postul de televiziune NAȘUL TV aparţine S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI 
ŞI ASOCIAŢII S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.5/14.12.2011 şi decizia de autorizare 
nr. 1815.2/08.02.2021). 

 În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 66 din Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
Art. 66 - În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de 

natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi 
echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte 
de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. 

 
Redăm din raportul de monitorizare: 
 
”Ca urmare a sesizărilor, nr. 2378/03.03.2022 și nr. 3127/20.03.2022, s-au făcut 

următoarele constatări: 
Postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 02.03.2021, în direct, în intervalul 

orar 20:00-22:30, o ediție a emisiunii Să vorbim despre tine, moderată de Gabriela 
Calițescu.  

Invitați: În platou: George Stoian (activist civic); Prin legătură video directă: Adrian Aciu 
(activist civic); Prin telefon: Mădălina Apostol (activist civic); 

Subiectele ediției:  
Emisiunea a avut un singur subiect și anume, Legea 532 (Legea 5G), care a fost votată 

de Senatul României. Subiectul a fost dezbătut pe toată durata emisiunii.  

mailto:elena.duliga@yahoo.com;
mailto:nasul.radumoraru@gmail.com
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Titluri: L532 A TRECUT; LEGEA 5G A TRECUT DE SENAT!; LEGEA 5G (L532) A 
TRECUT DE SENAT! 

 
• (S2-rep. 20.03, sel. 02-20)  
George Stoian: Nu știu dacă v-o ajuta să dormiți bine noaptea, dar concluzia mea 

este că, odată ce tehnologia 5G va fi total funcțională, va funcționa pe tot teritoriul 
României, la capacitate maximă, starea de sănătate a tuturor oamenilor din România 
se va degrada vizibil, în ritm accelerat. Toate studiile de până în prezent, asumate, 
publicate de oameni de știință și de medici, toate informațiile pe tema 5G-ului, ne 
arată că această tehnologie va avea un impact extrem de puternic negativ, asupra a 
tot ceea ce înseamnă viu. Pentru că, așa cum o să explice Mădălina, tehnologia 5G 
funcționează diferit de tehnologia 4G, iar impactul asupra corpului uman și asupra a tot 
ceea ce este viu, este mult mai puternic decât e impactul pe care-l are actuala tehnologie. 
Iar, ca urmare a utilizării 5G la capacitate maximă, ceea ce se numește poluare 
electromagnetică va cunoaște o creștere exponențială. Este ca și cum… uitați, trăim în 
diverse locuri din țară. În București se știe că poluarea… e dovedit că poluarea, uneori, 
depășește cu mult orice cote. Imaginați-vă că am avea în București… în București ar 
arde peste tot diverse deșeuri și ar fi un fum dens, și noi ar trebui să trăim în acel 
fum dens zi de zi, minut de minut. Deci, numai într-un fum din acesta ar trebui să 
trăim. Cam așa va fi odată ce se va da drumul poluării electromagnetice generate de 
tehnologia 5G.  

(...) 
• (S3-rep. 26.20, sel. 02-20)  
Gabriela Calițescu: Vă rog, doamna Mădălina Apostol, să ne spuneți la ce ne expunem 

noi. Care sunt cele mai mari pericole la care ne expunem noi în acest moment, ce vor fi, 
iată, la liber montate antenele 5G. 

Mădălina Apostol: Da. Aceste rețele 5G, care sunt facilitate și dezvoltate pe banii 
noștri, pe resursele noastre, prin această lege, care s-a votat astăzi. Aceste rețele conțin 
milioane de antene, de diverse dimensiuni. Trilioane de conexiuni cu alte obiecte din 
jur. Da? Și peste o sută de mii de sateliți pe orbita joasă a Pământului. Cantitățile de 
date care se transferă prin aceste rețele vor fi enorme. Ceea ce duce la o poluare 
extremă. Pentru că poluarea este raportată la cantitatea de date pe care noi o transferăm. 
Atât la nivel ocupațional, adică în apropierea noastră ca utilizatori, cât și ambiental, în 
sensul cumulativ al celorlalte obiecte din jurul nostru. Elementele din rețeaua 5G sunt de 
diverse dimensiuni. Poa’ să ajungă până la câțiva centimetri, să fie încorporate într-un 
panou publicitar, sau în parchet, sau într-un zid. Deci, lucrurile la 5G sunt cu totul 
diferite față de 4G, iar la nivel de echipament client, adică telefon, tabletă, din mâna 
noastră, vorbim de 124, 256 de antene. În mână. Deci, noi avem în mână mult mai 
multe antene decât la 4G, unde aveam 4-8 antene în mână. Da? Cele peste 100 de 
antene din mâna noastră, formează 8 sau 16 fascicule de energie direcționată, care 
nu pot fi monitorizate, nu pot fi reglementate și nu ne putem feri, sau să ne protejăm 
de ele. Nu avem nici un instrument de protecție. Asta o spun specialiștii în domeniu, 
care nu și-au găsit, încă, soluție de detecție, d’apoi să mai și protejeze. Aceste 
instalații ale rețelelor 5G, sunt insidios denumite în Legea aceasta, 532, ca puncte de 
acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă. Păi, nu ne seamănă nouă, 
aceasta denumire insidioasă cu armamentul cu rază scurtă de acțiune?    

Gabriela Calițescu: Cam da! Cam da! 
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Mădălina Apostol: Cam da! Ei bine, aceste puncte de acces pe suport radio cu 
arie de acoperire restrânsă, în loc să zică dispozitive 5G, pot opera semnale 
direcționate, concentrate, inclusiv, cu sute de fascicule… Beamforming se numesc 
aceste fascicule. Deci, sunt sute de fascicule de la o singură antenă Masi MiMo. Da? 
Care se conectează cu antenele din mâna noastră, MiMo. Da? Asta este! Și se 
creează o pânză de fascicule din acestea, peste poluarea de la 4G. Da? Deci, aceste 
fascicule vin peste această poluare de la 4G, puterea intensității câmpului este mult mai 
mare la focalizare. Multiplexarea, pentru că se folosesc simultan mai multe frecvențe. 
Acum la 4G folosim o singură frecvență atunci când facem transferul de date, sau când 
avem un apel telefonic. Ei, la 5G vom opera pe mai multe frecvențe radio simultan. Da? 
Noi numim asta: agregare de spectru.  Gândiți-vă că această radiație electromagnetică 
a fasciculelor, este foarte nocivă din cauza proximității, puterii, densității câmpului, 
ce vă spuneam, multiplexării frecvențelor, dar și acestei hiper-densități de conexiuni 
și cantităților de date. Deci, aș putea face o analogie pentru că domnul Stoian a 
spus… e ca și cum, până acum am stat într-o cameră cu fum, dar acum o să stăm 
într-o cameră cu fum, dar o să avem și 8 sau 16, cum să spun, de eșapament… țevi 
de eșapament în gură și în nas. Asta este 5G-ul, ca să aveți dimensiunea poluării. 
Este cu totul și cu totul diferit față de 4G. Da? Și, acuma aș vrea să vă spun că ele 
sunt ascunse. Aceste elemente de rețea, punctele acestea de acces pe suport radio 
cu arie de acoperire restrânsă, sunt ascunse de ochiul nostru. Și, vă citez dintr-un 
regulament european, care spune așa: „pentru a asigura acceptarea lor de către public și 
instalarea durabilă”… puncte, adică durabilă să nu se ia oamenii de ele… „punctele de 
acces pe suport radio cu arie de acoperire restrânsă, menționate într-un articol din Codul 
European, trebuie să nu aibă un impact vizual.”    

Gabriela Calițescu: Da. Atunci de ce să… de ce… ne punem întrebarea. Atunci 
înseamnă că e ceva ascuns, oricum. Dacă nu trebuie să le vadă omul. E primul lucru la 
care se gândește orice om. De ce trebuie să ascunzi ceva de mine, dacă nu îmi face rău? 
Adică… 

Mădălina Apostol: Pai ca să acceptăm. Nu vedeți? Pentru acceptarea lor de către 
public. Și vreau să termin citatul din regulament. „Pentru a realiza acest lucru, ele ar trebui 
să fie invizibile pentru publicul larg sau montate pe structură de sprijin, într-un mod în care 
să nu deranjeze vizual.”. Am încheiat citatul. Ce nu e clar? Deci, noi o să fim bombardați 
de aceste fascicole, și noi nu o să știm de unde vin aceste fascicole simultane. Să 
ne fie clar! Că intrăm într-un magazin… pentru că ele se instalează nu numai înafara 
clădirilor. Pe clădiri, afară și în interior. În magazine, în săli de spectacol, în… peste 
tot vor fi instalate. Vă spuneam, se instalează în parchet, se instalează pe tavan. Noi 
habar nu avem. Zicem că sunt niște lămpi, dar ele, de fapt, sunt niște antene 
radiative care generează aceste fascicule. La 5G e ca și cum am locui lângă o 
antenă. Așa este de mare puterea poluării. Asta înseamnă 5G. Și, incidența 
sindromului Havana, sindromului hiper-senzitivitații și sindromul îmbătrânirii 
accelerate, va depăși cu mult peste ce este în prezent, adică undeva la 20%-30%. 
Acum, când antenele sunt amplasate la 300 de metri, la peste 300 de metri de unde 
locuim noi, și va crește până la 75% din populație. Vă dați seama? Deci, nu o să mai 
fim ăia sănătoșii majoritari. Ăia sănătoși vor fi minoritari, îi vor căuta.    

Gabriela Calițescu: Sau poate, chiar, excepții!         
(...) 
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• (S4-rep. 37.10, sel. 02-20)  
Gabriela Calițescu: Sunt de acord cu dumneavoastră aici, doar că, iată, votarea unei 

astfel de legi, va intra în funcțiune. Da? Oamenii ăștia vor veni și vor monta peste tot ce 
vor, cum vor, unde vor, ceea ce mi se pare extrem de trist, pentru că, inclusiv, pe 
monumente importante, protejate și de UNESCO și de toată lumea… 

George Stoian: Inclusiv în Parcurile Naționale… 
Gabriela Calițescu: În Parcuri Naționale, unde iar, la fel, vorbim de prezența a mii 

de oameni zilnic, ne referim aici și la cei care sunt în vârstă, și la copii, și la tineri, și 
la părinți. Adică, suntem tot timpul expuși la treaba asta și nu ne-am uitat, cel puțin 
asta am ridicat eu în toate dezbaterile la care am participat, o singură problemă. 
Domn’le, de ce nu ne uităm un pic la țările mai dezvoltate decât România, care au 
refuzat categoric prezența antenelor 5G. De ce graba asta și, iată, cetățenii României 
vor fi, oarecum, expuși la aceste radiații. Cine va răspunde? Adică, până se va 
câștiga acest proces, cine va răspunde?    

Mădălina Apostol: Toți cei care au dat cu semnătură. Care au propus, au scris aceste 
acte normative, au înaintat, au avizat cu ochii închiși și care fug de la dezbateri publice și 
vin cu… Au venit CSAT-ul cu fals în declarații. CSAT-ul!     

Gabriela Calițescu: Ce au declarat fals, CSAT-ul?  
Mădălina Apostol: Au declarat că, în studiul realizat de Parlamentul European, nu sunt 

studii suficiente care să certifice afectarea fertilității și partea cancerigenă.  
Gabriela Calițescu: Pai, tocmai de aia ar trebui să ne punem și mai multe semne de 

întrebare. Ar trebui să se facă studii, nu? Să avem siguranță 100%.  
Mădălina Apostol: În acel raport parlamentar spunea clar că, fix pe fertilitatea 

masculină, sunt studii suficiente. Deci, cum să vii să pervertești un raport al 
Parlamentului European și să minți numărul de studii recenzate, să minți concluziile 
raportului european? Despre asta vorbim! Despre fals în declarații. Despre fals în 
înscrisuri, și așa mai departe. Aici vorbim despre fraude după fraude, și abuzuri 
peste abuzuri.  

(...) 
• (S6-rep. 43.53, sel. 02-20)  
George Stoian: (…) Avem o tehnologie de tip 5G, extrem, extrem de periculoasă 

pentru sănătatea și viața oamenilor și a tot ceea ce este viu, și îi avem pe cei care 
ne-o impun, care atunci când se va dovedi, și vom vedea cu toții că va fi de 
domeniul evidenței că este nocivă, vor spune: „Păi noi n-avem nicio răspundere! Noi 
am votat, dar noi n-am știut săracii de noi.”.  (…)   
• (S7-rep. 10.55, sel. 02-21)  
George Stoian: (…) Pentru că, o mulțime de experți în domeniul IT, au atras atenția 

că implementarea 5G, în actuala formă, vulnerabilizează rețelele, nu le securizează. 
Gândiți-vă că în momentul acesta, dacă avem un atac cibernetic, să spunem, din 
partea unei națiuni neprieten… din partea Rusiei, că tot a pomenit domnul Fenechiu 
despre Rusia. Dacă am avea un atac cibernetic, ar lovi țintit. Adică, poți să lovești… 
nu știu… poți să lovești centrala de la Cernavodă, sau poți să lovești sectorul de 
transport de energie electrică din Transilvania, sau pe cel din Muntenia, dar nu poți, 
într-un singur atac cibernetic, să lovești toate sectoarele economice din România, în 
momentul acesta. Nu poți să lovești spitale. Poți să lovești un spital. Nu le poți lovi 
pe toate. 5G-ul va face conexiuni între tot. Absolut toate sectoarele economice vor fi 
interconectate. Toate spitalele. Toate rețelele de transport de gaze. Toate rețelele de 
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transport de energie electrică. Tot! Aparatele noastre casnice. Frigiderul va fi 
interconectat, fiindcă e vorba despre internetul obiectelor… Că de asta au atâta 
nevoie de 5G. Pentru a realiza internetul obiectelor, și știu toți oamenii care au pus 
măcar… au făcut un minim efort… știu despre ce este vorba. Deci, totul ar trebui să 
fie interconectat. Păi, în momentul în care ai 5G, rețeaua 5G, funcțională 100% și ti 
totul interconectat, un atac cibernetic reușit îți distruge tot. Îți îngenunchează toată 
țara! (…) 

 
•  (S10-rep. 22.05, sel. 02-21)  
George Stoian: N-am pomenit degeaba de cancer, pentru că, riscurile de apariție a 

acestei boli vor fi din ce în ce mai mari, odată ce va crește exponențial poluarea 
electromagnetică, în urma utilizării de tehnologie 5G, pe tot teritoriul României, la 
capacitate maximă. Starea noastră de sănătate se va degrada și îmi doresc din suflet 
să mă înșel. Dar, sunt atâtea studii științifice, atâtea semnale de alarmă, trase la 
nivel mondial de experți de top, și, în contrapartidă n-avem decât niște vorbe goale, 
precum ale domnului Fenechiu, care invocă securitatea națională, fără să aibă habar 
despre ce vorbește. Și o invocă în calitate de legiuitor, de reprezentant al poporului 
român în Parlament.  
•  (S12-rep. 59.41, sel. 02-21)  
Mădălina Apostol: În primul rând, aș vrea să le reamintesc tuturor că simptomele 

acute ale iradierii cu radiații de radio-frecvență de la aceste echipamente fără fir care 
sunt în jurul nostru, fie la o distanță, eu știu foarte… mai sunt și aparatele care sunt 
la câțiva metri sau la câteva zeci sau sute de metri, cum ar fi aceste antene. 
Simptomele acute ale iradierii sunt: durere de cap, palpitații ale inimii, confuzie, 
incapacitate de concentrare, tinitus, adică țiuit în urechi, amețeală, insomnie, 
oboseală. Deci, aceste simptome odată ce vedem că apar și sunt zilnice, noi trebuie 
să chemăm DSP-ul să facă o investigație. Pe lângă investigația…     

Gabriela Calițescu: Dar, au specialiști, doamna Mădălina Apostol? Au specialiști? 
Că, din ceea ce ați enumerat dumneavoastră, aș putea, probabil să șterg doar două 
de pe listă, că restul le cam am pe toate. (…)” 

 
După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea unor secvențe din 

înregistrarea emisiunii ce a făcut obiectul sesizărilor adresate Consiliului, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţiile legale impuse de 
dispozițiile art. 66 din Codul audiovizualului, respectiv prezentarea echilibrată a punctelor de 
vedere referitoare la subiectele de interes public abordate, inclusiv a unui punct de vedere 
aflat în opoziție.  

Astfel, după analizarea modului de prezentare a temelor de interes public general 
abordate în emisiune, membrii Consiliului au constatat că, în ceea ce privește subiectul 
referitor la votarea în Senatul României a Legii privind adoptarea unor măsuri referitoare 
la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile 
implementării reţelelor 5G, dezbaterile din emisiune au fost lipsite de imparțialitate și 
direcționate spre un singur mesaj, situație de natură să afecteze  informarea corectă a 
publicului  

Membrii Consiliului au constatat că punctele de vedere prezentate în emisiune nu 
au asigurat echilibrul și imparțialitatea necesare informării publicului cu privire la 
subiectul de interes public referitor la implementarea rețelelor 5G, întrucât afirmațiile și 
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comentariile prezentatoarei și ale invitaților au fost în sensul susținerii unei opinii 
subiective, personale, a existenței unei alte stări de fapt decât cea prezentată de 
oficialități referitor la rețelele menționate, situație de natură să influențeze percepția și 
opinia publicului telespectator, fiind afectată astfel libera formare a opiniilor față de tema 
abordată.  

Astfel, Consiliul a constatat că discuțiile ce au dat conținut emisiunii, parte din ele 
vizând conspirații și efectele dezastruoase ale acestei tehnologii asupra sănătății 
populației,  au fost  lipsite de echilibrul necesar dezbaterii unor subiecte de interes 
general, în emisiune fiind prezentat, în fapt, un singur punct de vedere, o singură 
perspectivă, în speță opinia privind pericolul reprezentat de implementarea în România 
a rețelelor 5G, lipsind punctul de vedere aflat în opoziție, eventual al unui specialist, 
impus de norma legală, care să favorizeze libera formare a opiniilor.  

Potrivit dispozițiilor art. 66 din Codul audiovizualului, în programele de ştiri şi 
dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, 
socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată 
libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în 
opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. 

Având în vedere aspectele constatate, 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 somaţie publică de intrare 
de îndată în legalitate.  

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

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

 
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 291.5/14.12.2011 şi decizia de autorizare 
nr. 1815.2/08.02.2021  pentru postul NAȘUL TV) se sancționează cu somație publică de 
intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispozițiilor art. 66 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 nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe 
postul NAȘUL 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 somaţie publică postul 
NAȘUL TV deoarece, emisiunea Să vorbim despre tine din data de 02 martie 2022, în 
care au fost prezentate subiecte referitoare la implementarea în România a rețelelor 5G, 
a fost difuzată cu nerespectarea prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului, potrivit 
cărora în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de 
natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi 
echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor 
puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere 
publică.” 

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