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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 mai 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 4534/08.05.2020, precum şi raportul de 
monitorizare cu privire la ediţia din 06.05.2020 a emisiunii “Să vorbim despre tine” 
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 analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. a 
încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (2) şi  (4) din Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările 
şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit art. 3 alin. (2) 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. 
 Potrivit Codului audiovizualului: 

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. 
                   (4) - Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să 
probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de 
justificate sunt acestea. 
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Membrii Consiliului au constatat că această ediţie a emisiunii “Să vorbim 
despre tine” transmise de radiodifuzor în ziua de 06.05.2020, ce a constituit obiect al 
raportului de monitorizare analizat, a fost difuzată cu încălcarea unui drept 
fundamental al omului, anume dreptul la informare, garantat de art. 31 din Constituţia 
României, precum şi de  art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 care 
prevede că 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. 

În contextul măsurilor luate de autoritățile statului în perioada stării de urgență şi 
a celei de alertă ca urmare a pandemiei generate de COVID-19, în cadrul discuţiilor pe 
marginea acestora, radiodifuzorul nu a prezentat nicio probă în susţinerea acuzaţiilor 
grave formulate, inducând publicului un mesaj străin de situaţia de fapt existentă, astfel 
încât acesta nu a putut să-şi formeze propria convingere în baza unor informaţii 
probate. 

De asemenea, au fost făcute comentarii acuzatoare la adresa unor persoane şi 
entităţi publice, fără ca moderatoarea să solicite interlocutorilor să le probeze, cu 
respectarea principiului audiatur et altera pars, aşa cum prevede legiuitorul, pentru a 
permite publicului să evalueze cât de justificate sunt şi să-şi poată forma propria 
convingere cu privire la informaţiile şi faptele prezentate. 

Procedând astfel, Consiliul a constatat că au fost încălcate şi prevederile  
art. 40 alin. (2) şi (4) din Codul audiovizualului. 

Redăm câteva fragmente din raportul de monitorizare: 
„Constatări: 
Postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 06.05.2020, în intervalul orar 

22:28 – 00:02, emisiunea Să vorbim despre tine moderată de Gabriela Calițescu, cu 
marcaj AP  

(rep 00.13 sel 1) La începutul și la sfârșitul emisiunii, dar și înainte și după 
grupajul de publicitate din cadrul emisiunii, pe un ecran neutru, au fost afișate 
următoatele informații: EMISIUNE REALIZATĂ CU SPRIJINUL: GLOBAL LINK 
DEVELOPMENT; Building the world of tomorrow. 

O succesiune de imagini (constelații, persoane care se merg sau stau pe bancă, 
fețele unor femei care deschid ochii, degetele unei persoane care tastează la 
computer, două persoane care stau la o masă, imagini din București ) însoțită de un 
fond sonor a fost difuzată la începutul și la sfârșitul emisiunii.  

În partea de jos a ecranului, a fost titrat, succesiv: PRINTRE MILIOANE DE 
SINGURĂTĂȚI / VORBEȘTE LIBER! / PENTRU CĂ VOCEA TA CONTEAZĂ / TE 
AUZIM / TE ÎNȚELEGEM / SĂ VORBIM DESPRE TINE / NIMENI NU E NIMENI 

Voce din off: Printre milioane de singurătăți / Vorbește liber! / Pentru că vocea ta 
contează / Pentru că noi te auzim / Te înțelegem / Să vorbim despre tine / Locul unde 
nimeni nu e nimeni 

Invitat în studioul emisiunii: Ovidiu Telegescu (psiholog) 
Prin telefon, în direct: Radu Moraru (din Canada) 
În legătură video directă: Elvira Bujor (a prezentat câteva știri externe; a fost 

difuzată o înregistrare în care Elvira a cântat la pian) 
Teme: bilanțul la zi în criza COVID-19; legea educației sexuale în școli; legea 

vaccinării obligatorii; tehnologia 5G în România și legătura cu pandemia de COVID-19; 
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non-valorile din societatea românească; implicarea politicului în numirile în funcții; 
președinții CJ Iași și Neamț au cumpărat spital mobil de peste 13 milioane de euro, însă 
au uitat că le trebuie fundație pentru construcție; accesarea de fonduri europene pentru 
achiziția de spitale mobile; achizițiile în timpul pandemiei de COVID-19; obligativitatea 
purtării măștilor după 15 mai; relaxarea măsurilor în Austria nu a dus la creșterea 
numărului de cazuri noi; redeschiderea turismului în Grecia și Bulgaria. 

Redăm mai jos fragmente din emisiune: 
 

Sel 3 (rep 35.05 – 37.32 sel 6-22) Gabriela Calițescu: Bună seara, Radu! Iată!... 
din Canada, Radu Moraru, în direct cu noi... Bună seara, Radu! 

Radu Moraru: Bună seara, România! Bună seara, dragi colegi! 
Gabriela Calițescu: Iată că nu suntem cenzurați doar pe ici, pe colo... iată că 

suntem cenzurați și la telespectatori acasă. Tocmai ce-am avut un telefon. Doamna 
Ioana din Chiajna ne-a spus că de o săptămână nu mai prinde Nașul TV și furnizorii de 
servicii i-au spus că nu depind de ei, deși... 

(rep 00.34 sel 3) Radu Moraru: Da, e o mare minciună asta ce spun cabliștii, 
dar trebuie să înțelegem că toți cabliștii sunt la mâna securității pentru că va fi 
licitația 5G. 

Gabriela Calițescu: Da... 
... Sel 4 (rep 37.32 – 40 48 sel 6-22) Radu Moraru: Și de aceea e bine să fiți 

vigilenți pentru că eu nu exclud ca statul mafiot  să-și dorească într-o zi să ne 
lichideze total fiindcă Legea vaccinării obligatorii este miza lor, este obligaţia lor, 
este ordin de la Merkel şi trebuie implementată... ori din cauza sau datorită lui 
Naşul TV parlamentarii români nu au curajul deocamdată să voteze în Parlament, 
în frunte cu Iohannis și Ciolacu. Eu îi rog pe toţi românii, ştiţi unde au cabinetul 
parlamentar aceşti parlamentari... luaţi cu toţii o seringă şi când vă plimbaţi, că 
vă dă voie statul mafiot să ieşiţi din case puţin, treceţi şi lăsaţi câte o seringă la 
cabinetul fiecărui parlamentar care, cică, vă repreezintă. Semnaţi petiţia de pe 
nasul.tv sau nasultv.ca, daţi link-ul tuturor pe WhatsApp, pe mail, pe ce puteţi, 
urmăriţi filmuleţul care vă învaţă cum să semnaţi petiţia, trebuie să o semnaţi, 
trebuie să primiţi și un e-mail, să confirmaţi primirea acestui e-mail şi abia după 
aceea veţi primi un e-mail prin care sunteţi felicitat că aţi semnat această petiţie. 
Deja este o cenzură şi aici, dar nu ne poate opri această cenzură să ne strângem 
milioane. Pentru că doar aşa putem să blocăm ultima armă cu care ne vor 
înfrânge toate drepturile fundamentale. Nu eşti cuminte, te vaccinăm şi mori! Sau 
devii legumă... sau înnebuneşti... sau dai în toate bolile... autism și așa mai 
departe... cancer... fiindcă noi nu vom şti niciodată cu ce ne injectează. Când e 
obligatoriu, e ca în China, n-ai voie să mai pui întrebări. Şi rog toţi preoţii, 
pastorii din România să nu mai trădeze! Pentru că au trădat foarte mult la 
referendumul pentru familie și astăzi toți credincioșii au înțeles asta și au văzut că a 
fost o minciună. Vine Dragnea... vine Dragnea... da, vine duba să-l ia pe Dragnea... 
asta a fost. Cu asta v-au păcălit.  

(rep 03.05 sel 4) Radu Moraru: Eu zic că e timpul să vă treziţi şi să nu vă 
pună această injecţie obligatorie ca atunci chiar aţi încurcat-o! 

Sel 5 (rep 40 48 – 47.50 sel 6-22) Radu Moraru: Eu o să mă voi descurc, ca 
de obicei... toată echipa Naşul se va descurca. Dacă e nevoie, vom emite din 
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Munţii Canadei sau din oricare alţi munţi şi nu ne vom supune acestei aberaţii. 
Dar eu zic că e mai bine să semnaţi petiţia, de restul mă ocup eu. Dați mai 
departe, nu vă luați după păcăleli de genul altor petiții. Acum, în momentul ăsta, este 
cea mai importantă petiție. Am văzut că s-a încercat o diversiune... semnăm petiție 
împotriva educației sexuale obligatorii din școli. Prea târziu... 

Gabriela Calițescu: Da... legea a trecut... 
(rep 00.45 sel 5) Radu Moraru: Fraierilor, vă spun de 4 ani... vă spun de 4 ani 

că o să bage legea asta şi nu v-a păsat, iar copiii noştri vor învăţa toate aberaţiile 
şi monstruozităţile sexuale de la clasa 0 şi e prea târziu.  

Mai devreme, Radu... Radu, mai devreme... la... 
(rep 01.03 sel 5) Radu Moraru: Asta (neinteligibil) diversiune. Petiția asta-i o 

diversiune care nu mai trebuie pus botu'. Deci, repet, singura petiție importantă, 
în momentul ăsta, pentru națiunea română, pentru libertate, libertate de 
exprimare este injecția, asta pe care vor s-o știe obligatorie. Cine n-o face, va sta 
în casă, va fi prizonier, nu va avea serviciu, nu va avea voie să iasă afară, nu va 
avea voie să călătorească, asta e monstruozitatea. V-a plăcut în casă două luni?! 
Că sorosiștii ăștia hastagii... stăm acasă... uite că c-ați stat acasă... v-a plăcut? 
Băsescu vrea să vă mai ţină până la sfârşitul anului, el e tot trompeta lui 
Iohannis, da Iohannis este zero credibilitate acum... Deci treziţi-vă, oameni buni, 
nu mai mergeţi după fentă, legea de dată deja, copiii voştri vor avea educaţie 
sexuală LGBT-istă de la clasa 0. S-a terminat... începe în toamnă... 

Gabriela Calițescu: Mai devreme, Radu... Radu, noi am arătat aici exact ce 
înseamnă această lege a educației sexuale... înseamnă încă din prima colectivitate în 
care intri însemnând de la creșă pentru că pe programă apare 0 – 4 ani, da?... 4 – 6 
ani, 6 – 10 ani și tot așa... Adică este mult mai grav decât la clasa 0 și este mult mai 
grav în sine, în plină stare de urgență să dai o astfel de lege și să o și aprobi. 

(rep 02.37 sel 5) Radu Moraru: Da, asta Iohannis a avut-o pe agendă, a fost 
obligat că el e sluga LGBT-ismului mondial, neo-marxismului mondial, sluga lui 
Merkel și Merkel i-a cerut ca să-i predea România gratis, prăbuşită, dar cu aceste 
legi trecute, da?, inclusive căsătoriile gay... fiți foarte atenți!... că d-aia se 
încearcă dărâmarea Curţii Constituţionale pentru a putea să treacă și Legea 
căsătoriilor gay, adopţiile de copii de către familiile gay și așa mai departe... Deci 
sunt lucruri care deja sunt în laborator. Vor elibera populația din case... mizăm pe 
faptul că românul nu va mai fi atent... se va bucura de soare, de parcuri, de păduri și 
rapid vor băga aceste legi. Deci eu nu iubesc Curtea Constituțională, Gabriela, pentru 
că știi ce nedreptate a făcut românilor... i-a privat de un candidat cinstit, onest la 
președinție. 

Gabriela Calițescu: Corect. 
(rep 0342 sel 5) Radu Moraru: Dar nu pot să nu văd că acest plan malefic 

este pornit din Germania, CEDO este sub comanda lui Merkel și a lui Soros și au 
făcut, vezi Doamne!, din virgina procuraturii mondiale... această Kovesi, o altă 
mare trădătoare de neam și de țară... când o să am timp vă scot toate dosarele, 
cu toate șantajele pe care le are și ea... e o femeie șantajabilă... Ea a fost amanta 
securistului de Coldea care a condus România... ea executa (neinteligibil) sub 
șantajul  lui Coldea... emoțional, dar și pe dosare... și plecând de-acolo se 
dorește desființarea Curții Constituționale. Sigur că niciun hastag rezist n-a sărit 
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oripilat... Vai, Dragnea... Iohannis e noul Dragnea... Nu, nu, nu... e un plan de-
afară... Nu poți să predai o țară gratis, prăbușită, Germaniei dacă nu desființezi 
Curtea Constituțională și dacă nu pregătești toate legile prin care după aia 
doamna Merkel care va pune un guvernator că Iohannis va fi pe făraș... va pune 
un guvernator... o slugă a Germaniei... mult mai slugă... care să conducă 
România și să vaccineze pe cine dorește, pe cine nu e cuminte... pentru că... nu 
uitați!... istoria se repetă. Nu uitați! Istoria se repetă!  

(rep 05.24 sel 5) Radu Moraru: Și uite cum România a devenit un lagăr de 
exterminare prin foamete a românilor. În fiecare seară voi repeta acest lucru. 
Sunt 5 milioane de români ţinuţi înfometaţi în case... care n-au nicio perspectivă 
și care, probabil, sunt în cea mai neagră depresie a vieții lor.... cu copiii lor... Ce 
să-i spui copilului care te întreabă: Mami, tati... când o să fim lăsaţi afară? Mami, 
tati... Când o să avem de mâncare? Că nu mai avem... ne-am săturat de 
mămăligă, lapte și cu brânză. E tot ce mai poate oferi o familie săracă.... 
sărăcită... Și nimeni nu face nimic... nimeni... trag semnale de alarmă degeaba și 
nimeni nu vorbește. Am spus acum două luni să nu plătiţi amenzile că sunt 
ilegale?  

Gabriela Calițescu: Da. 
Radu Moraru: Iarăşi am avut dreptate. Curtea Constituţională asta a făcut. 

Curtea Constituţională l-a declarat pe Iohannis în afara Constituţiei, cea mai 
gravă acuzaţie primită vreodată de un preşedinte al României în ultimii 30 de 
ani? Facem pariu că securistul de la SRI... Ciolacu, liderul opoziției... n-o să-l 
suspende pe Iohannis? Nu-i nimic, îl suspendăm noi, românii! Poporul român va 
suspenda toată clasa politică. Dar trebuie să apărăm Curtea Constituţională și 
chiar dacă am fost cel mai mare dușman al ei, sunt astăzi primul apărător al 
Curții Constituționale.   

…. 
(rep 00.47 sel 7) Radu Moraru: Da... Și eu aș vrea să mai fac o precizare şi o 

să dovedesc că România n-a avut nicio pandemie.  
Gabriela Calițescu: Asta spunem și noi, seară de seară, pentru că nu am 

văzut în atâtea zile, da?, în cele două stări de urgență, nici măcar un certifict de 
deces care să confirme acest lucru. Decât panică, minciuni și așa mai departe... 

Radu Moraru: Eu nu vorbesc de asta... Eu vorbesc de cifrele macro, am 
toate probele, chiar dacă ăştia vor să ne cenzureze pentru că știu ce emisiune-
bombă dăm mâine și poimâine... că am anunţat deja... am toate probele prin care 
dovedesc că nu există nicio pandemie la nivel global şi vă dau un alt exemplu - 
în 2018 ar fi trebuit, pe aceleaşi cifre, să se declanşeze pandemia tuberculozei.  

Gabriela Calițescu: Da. 
Radu Moraru: Dar nu s-a declanşat nicio pandemie pentru că nici măcar 

aceea nu îndeplinea condiţiile de pandemie. Și vă dau doar această cifră... În 
2018, tuberculoza a omorât 1,5 milioane de oameni, dintre care au fost peste 
200.000 de copii. Deci vă dați seama că a fost mult mai grav cu tuberculoza... nu 
s-a vorbit deloc. Nici măcar ştiri n-au fost la televizor, darămite pandemie. Și vă 
dau o cifră din Statele Unite, acuma, din 2018... 49 de milioane de americani au 
făcut gripă... gripa obișnuită... 960.000 au fost spitalizaţi. 80.000 au decedat. N-a 
fost nicio pandemie, economia n-a fost blocată, oamenii n-au fost băgaţi în 
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puşcării. Coronavirusul în Statele Unite este mult sub aceste cifre. Și asta 
pentru că sunt guvernatori criminali care n-au dorit să aplice tratamentul cu 
hidroxiclorochină care, iată!, la cei care au aplicat acest tratament au avut mortalitate 
sub 0,5%. Adică sub cea mai banală gripă de pe pământ.  

… 
(rep 03.21 sel 7) Radu Moraru: Dar asta o să dovedim zilele următoare ca să 

înțelegeți că  toți politicienii români... şi Parmalent, şi Iohannis, şi Arafat, şi 
Helvig de la SRI, și toate serviciile, s-au plasat în afara legii, în afara 
Constituţiei... practic, au dat o lovitură de stat, similară cu cea data de Iliescu şi 
KGB în '89. Este lovitură de stat! Pe Constituţie, pe legile României, voi dovedi 
acest lucru! Şi atunci, cum spuneam de două luni, nu vor fi suficiente elicoptere 
ca să fugă toţi. După care îi găsim pe planetă, îi prindem şi îi judecăm public, la 
televizor, proces corect şi fiecare va lua în funcţie de ce-a făcut. Înţelegeţi 
acuma de ce m-a ameninţat Ciocănaru... Ciocăzanu cu dosare penale. El e 
trompeta lui Kovesi şi-a lui Iohannis. Ciudată echipă că ăștia de nu se mai 
înțelegeau. Da îi unesc vremurile grele.  

(rep 00.47 sel 8) Radu Moraru: Nu mai ai niciun drept, da? Asta-i șmecheria. 
Dacă nu reuşim să trezim planeta România, înseamnă că eu am făcut degeaba 
emisiuni 30 de ani, înseamnă că degeaba se uită milioane de români la 
emisiunile noastre, înseamnă că deja noi am fost injectaţi să fim un popor-
legumă, care prin injecţiile obligatorii vom fi un popor şi mai legumă. Ăsta e 
momentul adevărului, cum vă spuneam... nu mai poți să spui... Domne, eu am 
fost între și am ezitat... ori eşti aşa, ori eşti aşa... 

Gabriela Calițescu: Ori nu ești... da... 
(rep 01.33 sel 8) Radu Moraru: ... din păcate... ăsta e momentul... nimeni nu va 

mai avea nicio scuză după acest eveniment în premieră şi cel mai important, din 
păcate, în ultimii 2000 de ani de când Andrei a venit pe pământul nostru şi a 
creştinat... suntem unul din primele popoare creștinate, dar la cum arătăm 
astăzi, cam degeaba. N-avem nici preoți, nici lideri, nici pastori lideri, nici 
intelectuali lideri care să se ridice, așa cum au făcut polonezii și au ieșit un 
milion în stradă. Eu n-am curajul să cer românilor să iasă în stradă că mi-e că 
ies vreo zece. 

Gabriela Calițescu: Cam așa... 
 

Din conţinutul raportului de monitorizare reiese că informaţiile oferite publicului, 
precum şi comentariile făcute în timpul dezbaterilor ce au avut loc în studioul postului 
de televiziune NAŞUL TV nu au ţinut cont de reglementările legale invocate, respectiv 
nu au fost difuzate informaţii care să asigure informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a 
opiniilor 

Pe parcursul intervenţiei telefonice a d-lui Radu Moraru, al cărui discurs a 
conţinut grave acuzaţii la adresa unor instituţii ale statului, precum şi la adresa unor 
persoane publice, fără ca acestea să fie susţinute cu dovezi, moderatoarea emisiunii 
nu a intervenit pentru a solicita jurnalistului să specifice sursa informaţiilor sau să ceară 
argumente în sustinerea afirmaţiilor sale. De asemenea, comentariile d-lui Moraru au 
condus la ideea existenţei unei conspiraţii, facându-se trimiteri la implicare unor forţe 
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oculte.  
Membrii Consiliului au considerat că o astfel de abordare a fost de natură să 

conducă la ideea inutilităţii măsurilor dispuse de autorităţile statului pentru prevenirea 
răspândirii noului tip de coronavirus, măsuri aplicate nu numai la nivel naţional, ci şi la 
nivel global, acolo unde s-a constatat existenţa acestuia.  

Membrii Consiliului consideră că televiziunea, ca principal mijloc de comunicare 
media, cu o importantă influenţă asupra comportamentului social, trebuie să constituie 
un spaţiu în care opiniile exprimate să nu afecteze drepturi şi libertăţi fundamentale ale 
omului, precum dreptul la informare ori dreptul la demnitate. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, deşi în cadrul acesteia, radiodifuzorul 
a formulat acuzaţii privind fapte ilegale sau imorale, acesta nu a respectat principiul 
audiatur et altera pars, respectiv nu a asigurat persoanelor acuzate condiţii 
nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au 
făcut acuzaţiile şi nici nu a făcut precizarea că acestea refuză să prezinte un punct de 
vedere. 
 Redăm din raportul de monitorizare: 

 (rep 0342 sel 5) Radu Moraru: Dar nu pot să nu văd că acest plan malefic 
este pornit din Germania, CEDO este sub comanda lui Merkel și a lui Soros și au 
făcut, vezi Doamne!, din virgina procuraturii mondiale... această Kovesi, o altă 
mare trădătoare de neam și de țară... când o să am timp vă scot toate dosarele, 
cu toate șantajele pe care le are și ea... e o femeie șantajabilă... Ea a fost amanta 
securistului de Coldea care a condus România... ea executa (neinteligibil) sub 
șantajul  lui Coldea... emoțional, dar și pe dosare... și plecând de-acolo se 
dorește desființarea Curții Constituționale. Sigur că niciun hastag rezist n-a sărit 
oripilat... Vai, Dragnea... Iohannis e noul Dragnea... Nu, nu, nu... e un plan de-
afară... Nu poți să predai o țară gratis, prăbușită, Germaniei dacă nu desființezi 
Curtea Constituțională și dacă nu pregătești toate legile prin care după aia 
doamna Merkel care va pune un guvernator că Iohannis va fi pe făraș... va pune 
un guvernator... o slugă a Germaniei... mult mai slugă... care să conducă 
România și să vaccineze pe cine dorește, pe cine nu e cuminte... pentru că... nu 
uitați!... istoria se repetă. Nu uitați! Istoria se repetă!  

 
Încălcarea principiului audiatur et altera pars comportă nu numai ocrotirea 

interesului privat al persoanei la care se referă acuzaţiile, ci şi la ocrotirea interesului 
public al asigurării accesului la informaţie într-un mod corect şi imparţial. 

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia nr. 
1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, 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. 
 Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor 
persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot 
leza, însă, drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la propria 
imagine, afectat prin  afirmaţii nesusţinute cu dovezi. 
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 Din această perspectivă, art. 30 alin. (6) din Constituţia României statuează că 
libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a 
persoanei şi nici dreptul la propria imagine.  
 Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, moderatoarea emisiunii nu a 
solicitat invitatului Radu Moraru să probeze afirmaţiile acuzatoare făcute de către 
acesta pentru ca publicul să poată evalua cât de justificate sunt acestea. Mai mult, 
aceasta a şi achiesat la comentariile acestuia, susţinând discursul acuzator formulat de 
jurnalist.  

În privinţa libertăţii de exprimare, atât Curtea Constituţională a României, cât şi 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului au statuat că între exerciţiul dreptului la liberă 
exprimare, pe de o parte, şi protecţia intereselor sociale şi ale drepturilor individuale ce 
aparţin altor persoane, pe de altă parte, trebuie să existe un echilibru, în caz contrar, 
abuzul în exercitarea libertăţii de exprimare implică necesitatea răspunderii juridice. 

S-a stabilit, de asemenea, că orice drept fundamental, consacrat ca atare de 
norme juridice interne sau internaţionale, are caracter legitim numai  în măsura în care 
este exercitat cu bună credinţă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor şi 
intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
considerat că prezentarea unui subiect ce a generat interes, dar şi o serie de 
controverse în societate trebuia făcută cu respectarea unei informări obiective a 
publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera 
formare a opiniilor. 

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 votat propunerea de amendare a radiodifuzorului cu suma de 10.000 de 
lei, decizia fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 
din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (2) şi ale 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 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 NAŞUL TV) se sancţionează cu 
amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
ale art. 40 alin. (2) şi (4) 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.  
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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 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: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 lei 

postul NAŞUL TV deoarece, în ediţia din 06.05.2020 a emisiunii “Să vorbim despre 
tine”, în contextul discuțiilor pe marginea măsurilor luate de autoritățile statului în 
perioada stării de urgență şi a celei de alertă ca urmare a pandemiei generate de 
COVID-19, nu a fost asigurată informarea obiectivă a publicului prin prezentarea 
corectă a faptelor şi evenimentelor şi nu a fost favorizată libera formare a opiniilor, 
încălcându-se art. 3 din Legea audiovizualului. 

De asemenea, au fost formulate acuzaţii nedovedite la adresa unor persoane sau 
instituţii publice, fără ca moderatoarea să solicite probarea lor, ceea ce contravine 
dispoziţiilor art. 40 din Codul audiovizualului.” 

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

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
 

 MARIA MONICA GUBERNAT 
         
 
 
 

Întocmit, Serviciul juridic, reglementări şi  
relaţii europene, 

       Şef serviciu, Dumitru Ciobanu 
 
 
 
     


