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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11.06.2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat sesizarile nr. 4080/26.04.2020, nr. 4208/29.04.2020, precum 
şi rapoartele de monitorizare cu privire la ediţiile din 24, 25 şi 29 aprilie 2020 ale 
emisiunii “Naşul special” difuzate 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 rapoartelor de monitorizare şi vizionării de imagini, 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. (1), (2) şi 
(5) 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 (1) - În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele 

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale 
ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie 
contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în 
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată 
prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. 

          (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. 

         (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă. 
 Membrii Consiliului au constatat că ediţiile emisiunii “Nașul special” din zilele de 
24, 25 si 29 aprilie 2020 au fost difuzate cu încălcarea unui drept fundamental al omului, 
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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. 

Ȋn cadrul discuţiilor, moderatorul emisiunii, dl. Radu Moraru, 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, dl. Radu Moraru a făcut comentarii acuzatoare la adresa unor 
persoane şi entităţi publice, fără să le probeze, respectiv fără 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 prevederile  art. 40  
alin. (1) şi (2) din Codul audiovizualului. 

De asemenea, moderatorul a folosit un limbajul injurios la adresa unora dintre 
persoanele despre care a vorbit ȋn emisiuni, ceea ce contravine alin. (5) al art. 40 din 
norma invocată. 

Redăm câteva fragmente din rapoartele de monitorizare: 
 

Emisiunile din 24 și 25.04.2020 
Constatări: 
 În data de 24.04.2020 a fost difuzată, începând cu ora 20.00 până la ora 22.26, pe 

postul TV Nașul, emisiunea de dezbateri Nașul Special. Moderator: Radu Moraru, invitați: 
George Mocanu, jurnalist, Cătălin Bădițoiu, jurnalist.  

Teme: pandemia de coronavirus, un proiect al reunirii românilor pe o platformă online, 
cum este gestionată pandemia COVID19 în România.  

Titluri pe ecran: Q-VEȚI ÎNȚELEGE!, Subtitluri: www.nasul.tv, www,nasultv.ca, 
redactia@nasultv.ca, facebook.com, NasulTV Canada. 

În partea de sus a ecranului scrie CANADA MONTREAL.  
 

Radu Moraru: Că ăia nu o să fie de acord. Iohan, care este prăbușit. Doar dacă fuge 
cu elicopterul, atunci va fi mai ușor. Dar alții nu vor, pentru că deja văd cum opoziția 
se reinventează. Deci Ciolacu, care este securist...Încă o dată oameni buni, Ciolacu 
este securist, era pus de Secu să-l urmărească pe Omar Hayssam, să vadă ce face, 
ce combinații, ce afaceri și așa mai departe. Păi dacă Ciolacu acuma îl văd mâine că 
e și el patriot, că repet este un securist care a participat la jaful național și la trădarea 
națională și a fost răsplătit, e șeful PSD-ului, mână în mână cu Iohann, uite așa, 
atunci mă las de meserie. 

(…) 
Rep. 33:15, sel. 24-20 
Radu Moraru: Șase agenții americane au găsit agenți chinezi care au creat panică în 

America, deci au descoperit că a fost o misiune a deep-statelui din China și au descoperit 
agenții chinezi care au creat panică. Cu asta s-au ocupat în perioada asta. După Wuhan au 
început să creeze panica în America. Ceea ce osă vedeți spre finalul emisiunii la ce 
concluzie ajungem din nou. Aceeași, da. Deci agenții chinezi au avut misiunea asta. În 
România nu a fost nevoie. Că în România îl avem pe Rafila. Știți cine e Rafila? Are 
dosar pendal din 2005, de atunci. Este la OMS, Organizația Mondială a Sănătății, la el 
numai i se ordonă ce are de făcut și i s-a ordonat, fă panică. De ct tând l-am prins, ați 
văzut, s-a sucit invers. L-am avut pe străinul de România Cercel. Intenționat îi spun 
așa, Omul ăsta nu are nicio treabă cu România. Omul ăsta a făcut mult rău României 
și la aviară și la porcină și la cutare. Omul ăsta e agentul altora. Ăia de pun banul. 
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Deci noi nu am avut nevoie de chinezi în România să facă panică. Dar uite că 
americanii au descoperit o misiune secretă a agenților chinezi și sunt șase agenții 
americane care aceeași concluzie și la aceleași informații. Și dezvăluirile abia au început.  

George Mocanu spune că perioada preconizată pentru a pune în aplicare proiectul cu 
referendumul este de șase luni de zile. Are nevoie de ajutor din partea românilor pentru a 
se constitui în masă critică. Se vor cere demisii fără a se ieși în stradă.  

 (…) 
Radu Moraru:  Bun, deci Amalia Șerban este obligată să nu facă nimic.  Sistemul 

mafiot îi spune – nu faci nimic. Vii cu scuze puerile. De ce? Păi la fel s-a întâmplat în 
2004,  Cătălin.  Cu cine crezi tu? Cu doamna asta numită nouă, cum o cheamă. 
Adriana Pistol.  În locul lui compromisu- că de aia l-au dat afară pe Cercel.  L-au dat 
afară pentru că este prea compromis. Nu mai crede nici...nici curcile nu mai cred ce 
spune Streinu Cercel, doar Firea mai crede în ce spune Streinu Cercel și știu eu de 
ce spun asta  și știe și Firea...Firea, vezi că știu conturile , da? Ei bine au pus-o pe 
Adriana Pistol și pe Rafila. I-au pus acolo, au fost ridicați. Rafila de la început, 
Adriana Pistol de ieri. Păiștii ce făceau ei mai demult?  Au fost acuzați de ministrul 
Sănătății și trimiși în dosare penale , nu s-a întâmplat nimic cu ei, pentru că nu au 
distribuit vaccinuri  și alte chestii. La fel și acuma , deci ei nu sunt lăsați, deci ei sunt 
oamenii sistemului și sistemul le spune – Nu!  Că și femeia asta n-o fi criminală, dar 
pentru că-i place țâța aia din care suge  ban i mulți, că sigur ea și asta mii de euro, că 
nu are cum altfel, îi place să sugă mii de euro, îi place poziția și când sistemul îi 
spune – Lasă-i, mă, pe fraieri să moară! Că Iohannis e certat că nu a reușit să creeze 
suficientă pandemie și o să fac o dezvăluire bombă în seara asta în care arăt 
cârdășia în care statul român mafiot s-a planul general de a se crea panică, am 
informații de la agențiile americane. Deci noi nu am făcut decât să aplicăm un 
scenariu, Cătălin.  

Cătălin Bădițoiu: Da, Radu, eu știu, dar în fiecare zi mor 20-30 de români. Câți oameni ar 
fi fost salvați dintre acești români?  Asta întreb, adică dacă avem aparatele, dacă oricum 
costul tratamentului e infim, ca să recoltezi această plasmă costă 90 de lei pentru patru 
pacienți.  Adică banii sunt foarte puțini. Eu asta nu înțeleg. Toată Europa, Italia, America  
folosește, au rezultate, și tu să vii să spui că n-ai putut...aceste lucruri s-au discutat din 4 
aprilie, Radu,  și această doamnă trebuia să fie și ea acolo. Și ea să spună că nu se știe ce 
s-a discutat, păi ea nu știe ce s-a discutat pentru că nu a intrat la întâlnirile acelea.  Adică 
nu cred că sistemul ia zis Radu – măi, nu intra , nu te du la întâlnirile acelea unde au fost 
reprezentanții a 27 de state , în care s-a discutat despre acest tratament. Nu cred că i-a 
spus cineva . Există un protocol european. 

Radu Moraru: Ba da. 
Cătălin Bădițoiu: Această doamnă nu știa nimic. Dar ieri ministeru l a încercat repede să 

facă ceva. Această doamnă pur și simplu  a fost o puturoasă, Radu. I-o fi spus și sistemul, 
dar a fost o puturoasă, o leneșă.  Asta s-a întâmplat. Adică dacă există protocol european, 
păi tu nu...n-au vrut să semneze Radu, pur și simplu  n-au vrut să semneze. Când a ajuns, 
a ajuns târziu,  nu știu când o fi ajuns și  la urechile lui Tătaru s-a rezolvat până aseară, dar 
încă nu sunt funcționale. Au stat, Radu, două săptămâni  cu ele nefuncționale, primite.Și 
atunci nu te gândești de ce să mai faci donații acestui stat, de ce să mai faci donații acestor 
oameni. Acest om care a făcut aceste donații le-a făcut pentru oamenii din spitale, nu le-a 
făcu t pentru această doamnă, Adriana, cum o cheamă. 

Moderatorul Radu Moraru repetă ideea sa că  de vină ar fi pentru această situație 
Iohannis, pentru că atunci când  se dau ordonanțe militare, sistemul e implicat, cu oamenii 
săi de bază: Arafat, Rafila sau Cercel.  

Rep. 4:00, sel. 24-21 
Radu Moraru:  Arafat a făcut tot ce era posibil. Tot ce înseamnă cel mai neserios 

lucru.  Nu a răspuns nici la mail, nu mai răspundea nici la telefon, ca acel lucru să nu 
se întâmple pentru România. Nici azi nu s-a implementat.  Deci e cum face Iohannis 
care dă drumul numai la firmele care trebuie – franțuzești, nemțești, dacă-l sună 
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Austria dă drumul repede la asistentele medicale , cum să trimiți, mă, asistente 
medicale, când noi nu avem asistente medicale în România?  Că tot tu spui, Iohane, 
că nu a trecut vârful. Dacă nu a trecut vârful?  Mă rog, nici nu știe. V-am spus, Iohan  
o să primească telefon mâine poimâine și o să vedeți, vă spun eu acuma, da? Ce -a 
zis el, pe 15 mai deschide România. Vă spun eu, știți când se întâmplă?  Pe 2 mai. 
Dar pe Iohan nu l-a sunat nimeni. Pe mine m-a sunat, da? Cineva.  Și dacă nu mă 
sună, sun eu. Deci băi Iohane pune mâna pe telefon și sun-o pe Merkel. Sun-o  și 
întreab-o, că a uitat să te sune să îți spună când să deschizi România.  Și lăsați 
minciuna asta, că deja avem tot ce trebuie ca să tratăm oamenii.  Oricât de grav ar fi 
cazul, deja avem ce să facem, avem tot ce ne trebuie.  Și mai e o baftă Cătălin, știi că 
specialiștii ăștia ai Ministerului Sănătății, să-i spunem, din America, se cheamă altfel, au 
descoperit că umezeala  și căldura soarelui nu omoară virusul, dar îi înmoaie genunchii.  
Adică nu mai este așa de violent. Știi că toată spaima medicilor era  când vedeau ce violent 
e acest virus. E, uite că  avem baftă în România și cu asta. Ne iubește Dumnezeu frate. 
Ne-a dat o vreme  de nu mai înțelege nimic coronavirusul . Când e rece, când vine o 
căldură de aia și un soare și îi moaie genunchii, că asta e explicația, pe lângă vaccinurile 
alea BCG-urile cu TBC, de ce la români n-a mișcat. De ce voiau să facă genocidul cu 
oamenii în vârstă , că asta însemna, îi băgai într-un hotel, și vă dau un exemplu. Păi unde 
au murit cei mai mulți oameni în vârstă, oameni buni?  Unde erau toți grămadă. Unde?  La 
azilurile de bătrâni. Iohane, când ați făcut planul , mă rog, când l-ați tradus, că planul a fost 
scris anul trecut  de Bill Gates. Planul lui Cercel e al  lui Bill Gates, ai noștri numai l-au  
tradus. Păi, băi, Iohane voi vreți să băgați oamenii într-un fel de  azile că a trebuit să 
moară oameni, Iohane?  Ți-aduci aminte? Deci ce au făcut ei sau ce au încercat ei să 
facă  a fost de fapt un genocid. Îi luăm pe oameni de unde sunt safe, că toți părinții   
și bunicii noștri sunt safe dacă au fost protejați  și zice nu băi, îi scoatem din case , îi 
punem într-un loc și după aia o să dăm știri din alea lacrimogene  - La hotelul de 5 
stele au murit 54 de oameni  în vârstă. Că au pe cine, toate slugile sunt în presă, 
hrănite bine, să și plângă când citești știrea.  În toată lumea, cei mai mulți oameni au 
murit în azile de bătrâni.  Și doi, nu le-a ieșit nici asta, că ne-am prins repede.  Au 
încercat-o cu școala. Zice gata, la 1 iunie îi chemăm pe copii, ba chiar  pe 15 mai. Băi, 
oameni buni, când scoți copilul. Nu are vitamina D în el , îl bagi la un loc, e același 
genocid. Deci dragi părinți.  Astăzi vă spun, școala gata pentru copii. V-am spus, 
săptămâna viitoare am soluția pentru bacalaureat și treaptă.  Și facultate, mă rog, după 
aceea.  Dar uitați de treaba asta, uitați pentru că repet nu aveți cum să vă trimiteți copiii 
pentru că în momentul în care  ei sunt atât de slăbiți, sistemul imunitar este jos, au mâncat 
porcării, că părinții nu au mai avut bani și au mâncat din ce au mai avut, da?  Parizer 
expirat și ce au mai găsit că, repet, bani nu au fost.  Sunt milioane de copii astăzi care sunt 
adevărate bombe. Trebuie treptat, trebuie Guvernul să vină cu un program de ajutorare, ar 
trebui Guvernul, începând de mâine să trimită o mie de lei per capita, per copil, ca părintele 
repede să-i bage vitamine, mâncare nutrițională  corectă, pentru că nu toți copiii au avut 
șansă în România. Csaba, de la discriminare, că o să vă spună Cătălin ceva acum, Csaba 
de la discriminare. Mamă, ce te alerg în România.  Crede-mă. Să te fac cu camera, uite, 
fug după tine  să te vadă o țară întreagă de șobolan ce ești.  Nu ți-e rușine? Ai o putere 
uriașă prin instituția pe care o conduci.  De aia eu o să o desființez cu discriminarea voastră  
pe care o aplicați numai când vă convine vouă. Deci grijă cu copiii.  Tu azi ai vorbit cu 
șobolanul Csaba cum îi spun eu... 

Cătălin Bădițoiu: Da, dar stai să terminăm...că ne întreabă lumea de unde știu eu de 
COVID, păi nu știu. Eu dau date oficiale, normal că nu avem de unde să știm câți au murit 
de COVID și câți au murit de altceva, în primul rând în România protocolul e să nu se facă 
autopsii. Deci în România la momentul actual dacă autopsiile, se fac numai teste de 
laborator, dacă tu ai COVID, ești asimptomatic și mori electrocutat, vei fi mort de COVID.  

(…) 
Radu Moraru: Grindeanu, vezi că-ți fac dosarul luni. Cred că ai fost atent la ce a 

spus mai devreme, da? Deci dosarul luni pentru Grindeanu, pentru că acest 
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nenorocit, căruia i-am cerut să-mi dea harta cu tot 5G-ul din România, care 
funcționează ilegal, încă o dată, că nu am vrut să o spun până acum.  5G-ul în 
România funcționează ilegal. Dacă nu ai licență, nu s-a făcut licitație, cum poți tu să 
funcționezi cu 5G când nu ai cadru legal. Adică nu poți să deschizi o toaletă publică, 
un veceu din ăla de plastic nu poți să montezi undeva dacă nu ai licitația făcută, 
aprobare. Deci Grindene cu 10.000 de euro salariu pe lună și cu prime ce ți-ai mai 
luat acuma, cum îți permiți să lași 5G-ul să funcționeze în România în condițiile în 
care funcționează ilegal. Cum îți permiți  să nu ne dai harta cu 5G-ul și să mă trimiți 
să-i întreb pe ăia de la Vodafone și Orange , păi dacă mă mint, prostule, trădătorule 
de fapt! Dacă ne mint ș i nu spun unde e, plus că e obligația ta, băi, boule, băi. Hai că 
m-am enervat. Băi, de aia te plătesc cu 10.000 de euro. Scuzați-mă, dar nu se poate. 
Și el zice du-te la ăia. Nu, băi, tu trebuie să ne dai lista. Iar luni dă-ți demisia, că 
punem dosarul pe masă ca să alegi. 

(…) 
Cătălin Bădițoiu: Este o doamnă, Diana Morar, este un secretar de stat în Ministerul 

Justiției, PNL-istă, fiica unui securist, unui fost ofițer de securitate,  dovedită, are și 
dânsa vreo 12 case avere, nu știu dacă le-a făcut ilegal nici nu zic lucrul acesta, care 
s-a supărat  pe un articol din presă, din presa din Bihor, nici nu contează, din 
Bistrița,  și l-a amenințat cu legea și c u articolul 404 din Codul Penal  și ce spune 404 
că poate fi pedepsită în regim agravant pe perioada stării de urgență, deci acești 
PNL-iși, domle cum scrii despre ei ceva sau despre familiile lor ...imediat această 
doamnă care-i și secretar, o mai și plătim din banii noștri, măi, îi amenință, de aia zic 
că trebuie să avem grijă cu aceste ieșiri de dictatură.  Deci această doamnă e 
dictatoare, cum să vii tu să ameninți, cum să vii tu să ameninți, cine ești tu măi, 
doamnă?  Secretar de stat.  

Radu Moraru: La Justiție , atenție, la Justiție.  La Justiție e secretar de stat. 
Cătălin Bădițoiu: Da, secretar de stat la Justiție, fiică de securist. Cine ești tu să 

ameninți? Acești oameni nu mai au pic de demnitate, ei amenință când vor.  Pentru ei 
instituțiile statului sunt instituțiile lor și de aia am dat exemplu că voiam să continuu 
cu Oprea.  Oprea sună fiu-su la Poliție, vine Poliția se execută.  Această doamnă fiică 
de securist acuză presa. Doamnă, vedeți voi codul 404, vedeți voi ce vă fac, e fake 
news.  Într-un articol de opinie. Păi în România nu mai poți să ai nicio opinie, Radu, e 
grav.  Deci în România cu acești nenorociți care sunt  ba secretari de stat, ba pe la 
Guvern, ba pe la mama dracului, ba pe unde mai sunt ei angajați nu îți mai permiți 
nicio opinie să ai, că vine  zice...pe agravant, intri în pușcărie că ai opinie.  Radu 
Moraru spune că a avut de suferit  din cauză că în emisiunea sa un preot a spus că 
rugăciunea vindecă.  Atunci nimeni nu s-a revoltat. 
 (…) 
Radu Moraru: Ei bine, Emil Hurezeanu  teoretic coleg cu noi, a fost ziarist. De fapt el e 
un mare securist.  De pe vremuri, da? Infiltrat la Europa Liberă, după care devine 
mare voce, face emisiuni cu CTP-ul, da? Mare iubire între ei. Multimilionar în euro, 
Emil Hurezeanu. Prieten cu Schmidt de la BMW care câștigă toate licitațiile.  Schmidt 
e prieten cu Iohannis , nevasta lui Schmidt e încurcată că e soră cu niște mafioți din 
Republica Moldova.  Deci voi vă dați seama cam ce avem noi în România? Toți cu 
Iohannis . Maurer, da? Iertat de milioane de euro, prieten cu Iohannis. Că Iohannis 
aicea face, cu ăștia ai lui, da? El urăște poporul român.  Ei bine, oameni buni, 
Hurezeanu în lco să apere muncitorul român amărât din Germania , păcălit, știi ce 
zice Cătălin – Domnule nu e normal ca muncitorul român să fugă din carantină.  A 
fugit din carantină, așa ceva nu se poate. Poate că greșeșesc și patronii că țin prea 
mult buletinul.  Citez acum – dar nu e normal ca muncitorul român să fugă din 
carantină.  Și acum vă traduc – Băi, Hurezeanule, ești prost ca noaptea. Păi cum să-ți 
țină patronul buletinul , cine are dreptul, în afar ă de tu,  care ai buletinul, nu are 
nimeni dreptul să-ți țină buletinul.  Deci deja ai comis-o rău de tot, marș afară de 
ambasador de mizerie ce ești.  Tu reprezinți România în Germania, măi cârpă măi, 
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securistule, deja ești prost, păi cum să spui – Îi ține cam mult buletinul.  Păi nu are 
voie nimeni să-ți țină buletinul. Prostule.  Și doi – Fuge românul din carantină. Adică 
ce a făcut patronul neamț , a zis – Băi la mine carantina e pe ogorul de pătrunjel  și 
de rubabarbăr și de sparanghel.  Păi aia e carantină? Băi, suntem de râsul lumii.  Și 
tu dacă pleci că nu vrei muncă înjositoare neplătită zice ai fugit din carantină. Băi, 
Hurezene, nu mai bine îi arestăm pe românii din Germania, hai măi direct ca să nu o 
mai lungim atâta. Arestați-i și apoi pușcăria  să-i trimită la muncă pe sparanghel 
gratis, că-i pușcăriaș. 
 

Emisiunea din 29.04.2020 
Constatări:   
În data de 29.04.2020 a fost difuzată, de la ora 20.02, până la ora 22.30,  pe postul 

Nașul TV emisiunea de dezbateri Nașul TV. Moderator:  Radu Moraru. Invitați: Cătălin 
Bădițoiu. 

Titluri afișate pe ecran: Q-ÎNCEP DIVERSIUNILE.  
Teme: epidemia de coronavirus în România și în lume, tratamente, petiție inițiată de 

Nașul TV împotriva legii vaccinării obligatorii. 
În deschiderea emisiunii, moderatorul Radu Moraru vorbește despre mișcarea Q, la care 

speră să se alăture câți mai mulți români.  
 (…) 

Radu Moraru: Păi nu vă spusei eu , ca să merg pe limba lui Claudiu, că urmează să 
ne ia copiii?  Ei credeau că o  să ne ia bătrânii, adică părinții și bunicii. Nu prea le-a ieșit 
decât pe ici pe colo și au comis crime și azi dovedim  încă o dată crimele. Acuma s-a pornit, 
culmea, ce coincidență, același scenariu ca până acuma, acuma iar se împrăștie în toată 
lumea.  Ne iau copiii. Au spitale de copii deja pregătite.  Nu v-am spus de Canada. Că 
și în Canada au făcut un spităluș de copii.  Ce pot să vă promit este că spitalul ăla de 
copii inaugurat de Iohannis, spitalul ăla de carton , inaugurat de Iohannis pentru 
copilași nu o să fie plin.  De asta vă asigur. În alte țări nu știu ce o să fac, în Canada nu 
cred că am atâta putere, dar în România am.  
(…) 
Radu Moraru: Deci oameni buni, ce vedeți în fotografia asta? ( Pe ecran este afișată o 
captură cu un ecran TV în care poți fi văzuți mai mulți oameni politici din România).  Ce vă 
spusei la început? Televiziune a Securității, RTV.  E a Securității de dimineață până 
seara. Da?  Ghiță spală bani pentru securitate în Serbia. Ghiță , omul securității.  SRI, 
ca să fie mai clar. Dar cred că acum face și pentru SIE servicii.  În această fotografie, 
toți cei care sunt pe ecran, repet, toți, de la stânga la dreapta sau de la dreapta la 
stânga sunt securiști, da? În frunte cu cel mai mare securist, turnătorul  Băsescu, 
Petrov. Și vă spun acum o chestiune, nu v-ați pus niciodată întrebarea de ce  Petrov? 
De ce nu i-a zis William sau de ce nu  i-a zis Hans?  Nu, Petrov. Știți că cea mai 
vânată unitate de la Securitate  care trebuia vânată și trebuia pusă mâna pe arhivă 
era anti-URSS?  Care avea acolo dosarele tuturor? Ghinion. I-a omorât pe oameni, pe 
mulți, dar nu au reușit să pună mâna și acele informații sunt în mai multe locuri.  Și 
am avut și eu bafta vieții mele să aud mai multe lucruri, să văd mai multe lucruri. Dar 
vă mai las așa o lună două că văd că mulți români se mai uită în gura turnătorului de 
Băsescu- Petrov. Vă mai las așa, mai gândiți-vă de ce Petrov , ăla, Cezar Preda, 
securitate.  Băsescu, securitate. Și mai e unul, cine mai e în poza aia, că mai e unul, 
am uitat. E făcută acuma, eu am făcut poza înainte de emisiune.  Mihai Fifor, 
securitate. La el numai dacă îi spui – Să trăiți și el uite așa face, când treci pe lângă el și-i 
spui Să trăiți, uite așa face. Că i-au dat gradul, știți, acu vreo câteva luni i-au mărit gradul. 
Că era un plutonier  nu știu ce era el la Securitate și i-au dat un grad. Cum au făcut Coldea 
și cu Kovesi.  Vreau să ne dea grade și ne chemau pe toți acolo, și Maior și  cutare. Și mie 
au vrut să-mi dea, dar am zis – băi, plecați băi de-aicea bă băieți.  Nu sunteți voi destui, băi, 
mânca-v-aș, lasă să mai fie în presă și civil adevărat. Patriot, nu securist. Că ei de fapt dau 
grade, și tot prostul cum e Turcescu – mă, m-au făcut colonel.  Dar din momentul în care l-
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au făcut colonel, că nu i-a dat prin cap. Băi, te-au făcut colonel , de mâine așa stai, bagi 
flotări și vorba cântecului – ca la unitate, fac flotări pe spate.  Și mă rog, știți și varianta de 
munte, da?  Deci de aia îți dau grade. Și lui Kovesi i-au dat. Kovesi era colegă cu 
Turcescu. Colonei amândoi, da? De ce? Toți securiști.  Toți au comportamente de 
securiști. Ce Kovesi credeți că a fost vreo civilă? Păi vă dau o chestie, nu știu dacă  
am scris-o în carte sau v-am spus-o, păi și pe mine a încercat Kovesi să mă racoleze. 
M-a invitat la birou, zice treceți pe la noi vă admirăm domnul Nașul, cutare, să bem o 
cafeluță, poate colaborăm..Zic, bă, da sigur, vreau niște dosare, dați-mi să-i ard pe 
barosani, să-i băgăm la zdup. Și ea nici colo ,credeam că vine să-mi dea toptanul de 
dosare. M-am dus chiar la Parchetul General, era procurorul general al României.  Și 
ditai Kovesi, că aș fac toți securiștii – zic unde , ce faceți dragă? . Credeam că mă 
duce la cantină să bem o cafeluță. Ne-am ascuns într-un birou, zice să nu ne asculte 
nimeni. Mamă, ce dosare îmi dă acuma Kovesi! Mă umple de dosare, zic . Îi radem pe 
toți. Și Kovesi zice – nu vrei să colaborezi cu mine?  Zic, n-am zis domnule că da, dar 
dați-mi dosare.  Nu așa, nu vrei să colaborezi cu mine, zice?  Facem niște de-alea și 
ca să nu vă plictisesc zice și-ți dau 2000 de lei pe lună.  M-am uitat la ea, ca să 
înțelegeți pe vremea aia cumpăram o garsonieră dacă voiam zilnic sau  pe 
săptămână. Atât de tută era nici măcar nu s-a informat cui voia să dea ea 2000 de lei, 
da?  Ca să înțelegeți că sunt și proști, nu numai securiști.  
(…) 

Radu Moraru: Deci le e frică de popor. Iohannis tremură și l-am văzut și ieri sub 
privirea și rânjetul ăla malefic și privirea aia, se vede că-i făceau uite așa genunchii.  
Cred că a avut pampers ieri cu toate că toți ăia din față erau aranjați, cu Tăpălagă, cu 
Botniță, cu ăla de la știri pe surse, unguraș, ăla-i unguraș de la știri pe surse, măritat 
cu o fată de la PSD-eu, care a fost la PNL-eu, că așa e la ăștia, ăștia sunt toți într-o 
curvăsărie  politică toți.  Ei bine, cică ăla a pus o întrebare politică distrugătoare.  
Domnu’ președinte, corupția ucide și acum?  Și Iohannis – voi avea grijă ca toată 
lumea să plătească.  Nu va scăpa nimeni care a furat. Băi, Iohannis, băi. Îți pun 
declarațiile de la Colectiv. Băi Iohane, băi criminalilor, băi. Că sunteți criminali, și tu 
Iohannis.  Nu o să poți să spui că nu ai știut de crime, nu o să poți să spui pentru că 
tu ai fost portavocea criminalilor. Nu o să spui că nu ți-a zis Helvig nimic.  Că avem 
probe, la timpul potrivit. Deci asta vreau să înțeleagă românii.  Că dacă petiția asta 
face și rupe gardul nu vor avea curaj să treacă legea.  Dar dacă românii stau ca 
mămăligile și nu înțeleg că nu mai e vorba de ei acuma, nu cei care semnează sunt în 
pericol, ci copii i noștri , băi. Ce spunea unul dintre cei mai mari medici ai planetei, 
Rashid. Băi, peste cadavrul meu vor băga injecțiile alea în copii, injecțiile alea 
criminale.  Autismul în America  acum mulți ani era unul la 10.000, astăzi e unul la 35, 
pricepeți ceva? Dați la toată lumea să semneze petiția?  
(…) 
Radu Moraru: Dar eu mă întorc la Arafat, că poate  e ultima noastră emisiune. Poate 
ne desființează și poate nu o să primesc niciodată pașaport  medical de-ala cum zic 
ei, de coronavirus.  Care repet, nu există. Toată planeta știe azi că nu există acest 
coronavirus ca și pandemie și totul a fost un scenariu scris l a Hollywood așa și 
aplicat  pe populație. Deci Arafatul e primul care ajunge acolo și primește telefon. De 
aia Arafat e tot timpul pe fază, că e câte un șmecher acolo.  E câte un drogalău al 
șmecherului care a făcut accident că a ieșit de la club cu gagicile agățate și le-a 
omorât pe toate, dar drogalăul a scăpat.  Și atunci el poate scăpa șmecherul, 
drogalăul.  Și în schimb beneficiază de protecție, de informații și așa mai departe. 
Dacă încep oamenii de la SMURD, dar sunt bine plătiți unii, prin fundație, nu direct, 
că direct unii sunt chiar voluntari, dar Arafatul are grijă.  Dacă ar fi patrioții sau măcar 
să-mi scrie mie și păstrăm anonimatul. Deci Arafatul are cel mai tare serviciu secret. 
Că omul când l-ai salvat de pușcărie, că era și beat și drogat și a și omorât și tu  la 
descarcerare ai împins un pic mașina așa, ai  mutat omul de pe un loc pe altul sau l-
ai luat repede cu elicopterul  că doar pe șmecheri îi ia cu elicopterul, dacă aud ăștia 
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că doamne ferește pățesc ceva  - lasă-l bă, nici SMURD-ul nu ajunge. Deci îi ia cu 
elicopterul  și-l bagă într-o unitate militară, că avem spitale unități militare, unde nu-l 
testează nici de alcoolemie , nici de droguri și după 24 de ore – domle nu era nici 
băut, de fapt mașina mergea singură că el era pe scaunul din dreapta și ghinion dacă 
nu era nimeni la volan mașina a intrat pe contrasens și a omorât oameni nevinovați. 
Deci asta e, de aia e puterea lui Arafat, de aia nu are nimeni curaj. Că Arafatul, agent 
special, notează tot.  Că ei au și filmări de acolo, inițiale, dar alea le ține Arafatul, așa 
cum  țin ăștia filmările de la Colectiv  în care se vede clar și o spun de ani de zile  că 
și acolo a fost o făcătură și nu a fost vorba de un incendiu. Incendiile nu se sting      
într-un minut și 30 de secunde și asta este probă pe toate camerele de filmări, sunt la 
Parchetul General, la SRI și cred că la STS. Peste tot sunt aceste imagini și voi români 
dacă îmi spuneți   că incendiile în România se sting într-un minut 30 de secunde păi eu vă 
spun așa, atunci  desființăm și pompierii fraților că nici o mașină de pompieri, cu cei mai tari 
pompieri din lume  nu ajunge într-un minut 30. Și dacă focul se stinge într-un minut 30, asta 
e , cine scapă scapă, să trimită numai salvările, da?  Să-i ia pe răniți, Înțelegeți minciunile 
pe care nu aț vrut să le vedeți ani de zile? 
(…) 

Radu Moraru: Și repet, nu am nicio treabă cu PSD-ul, ca să nu mai aud dobitocenii din 
astea. Ciolacu de la PSD este exact cum e Ludovicul de la PNL. Securist și Ciolacu, 
securist și Ludovicul și execută ce spune Iohanul, punct, da? PSD-ul nu mai există, gata, s-
a terminat. Este la Secu. 

Cătălin Bădițoiu: Și nici site-urile nu merg, Radu. Nici PSD-ul nu există, dar nici site-urile 
nu merg. 

Radu Moraru: Site-urile care, ale noastre?  
Cătălin Bădițoiu: Ale noastre. 

 
Conform rapoartelor de monitorizare, ȋn ediţiile emisiunii Nașul Special din zilele de 

24 și 25 aprilie 2020, difuzate de la ora 20.00, jurnalistul Radu Moraru a abordat tema 
situației actuale în contextul pandemiei de coronavirus, vorbind și despre ce ce întâmplă 
în România, dar și în întreaga lume. Radu Moraru prezintă și un proiect de reunire a 
românilor, pe o platformă online mareaunire.org, cu preconizate referendumuri.  

 În data de 24 aprilie, la finalul emisiunii este difuzat un material control.tv, sursa 
youtube. În materialul difuzat, un bărbat, Massimo Mazzucco, jurnalist și blogger italian,  
se referă la măsurile care vor fi generate în urma pademiei COVID-19, vaccinările 
obligatorii, din care vor câștiga firmele farmaceutice ori urmărirea persoanelor prin 
aplicații pe telefon. Va fi instalată tehnologia 5G, în ciuda periculozității sale. Mai mulți 
jurnaliști, medici, chirurgi, avocați sau scriitori, figuri publice din Italia, declară, ulterior 
discursului lui M. Mazzucco, că sunt de acord cu spusele sale. 

În emisiunile din 24 și 25 aprilie au fost menționate numele mai multor persoane 
din viața publică sau membri ai unor partide politice, atât de Radu Moraru cât și de 
invitații săi George Mocanu (24.04) și Cătălin Bădițoiu (24 și 25.04). Moderatorul nu a 
invitat persoanele menționate în emisiune să-și spună punctul de vedere și nu a oferit 
dovezi pentru afirmațiile făcute atât de el, cât și de invitații săi. 

De asemenea, ȋn emisiunea de dezbateri Nașul Special difuzată pe postul Nașul 
TV în data de 29.04.2020, începând cu ora 20.00, moderatorul Radu Moraru împreună 
cu invitatul telefonic Cătălin Bădițoiu au abordat tema pandemiei de coronavirus în 
România, dar și în lume. Moderatorul a afirmat că sunt mai multe diversiuni care 
împiedică lumea să vadă adevărul în legătură cu pandemia, că există tratamente ieftine, 
dar nebăgate în seamă de autorități, iar conducătorii statelor acționează în funcție de 
propriile interese. De asemenea, Radu Moraru vorbește despre mișcarea de unitate 
Quanon și despre o petiție online împotriva legii vaccinării obligatorii, invitând 
telespectatorii să o semneze în număr cât mai mare.  
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Pe parcursul emisiunii, moderatorul Radu Moraru și invitatul se referă la ce se 

întâmplă în România în prezent, menționând numele mai multor persoane și figuri 
publice din lumea politică ca făcând parte dintru-un cerc al Securității și care ar avea 
numeroase preocupări în detrimentul populației. Numele persoanelor este spus adesea 
într-un fel propriu, adaptat. Persoanele menționate în emisiune nu își exprimă punctul 
de vedere, iar moderatorul nu menționează dacă le-a cerut un punct de vedere sau nu 
și nu oferă dovezi în sprijinul celor relatate în legătură cu aceștia. În privința referințelor 
medicale, moderatorul face cunoscute numele mai multor specialiști, doctori, care au 
venit cu soluții și au oferit studii legate de coronavirus și de vaccinare din care Radu 
Moraru a venit cu concluziile sale – Luc Montagnier, în Franța sau Rashid Ali Buttar, în 
America.  

La ora 21.00 (rep. 00:09, sel. 29-21), invitatul Cătălin Bădițoiu vorbește despre 
boala Kawasaki, care e o nouă amenințare apărută în Italia, afectând mai ales copiii. 
Radu Moraru presupune că e o nouă diversiune pentru a ține oamenii în case.  

Pornind de la această situaţie de fapt reieșită din rapoartele de monitorizare, 
precum și din ȋnregistrări, membrii Consiliului au constatat că informaţiile oferite 
publicului, precum şi comentariile făcute în timpul dezbaterilor ce au avut loc pe postul 
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. 

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. 

Pe parcursul emisiunilor, dl. Radu Moraru, al cărui discurs a conţinut grave acuzaţii 
la adresa unor instituţii ale statului, precum şi la adresa unor persoane publice, nu a 
specificat sursa informaţiilor și nici nu a prezentat 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 oculte. Mai mult, din dezbateri a 
reieșit că și ȋn cazul tragediei de la Clubul Colectiv, nu a fost vorba despre un incendiu, 
ci despre o făcătură, fără a se explica ȋn ce a constat această făcătură, pentru ca 
publicul să poată ȋnţelege sensul afirmaţiilor jurnalistului. 

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. 

O abordare similară fusese anterior constatată și sancţionată de Consiliu, care a 
emis Decizia nr. 369 din 28.05.2020 privind amendarea cu suma de 10.000 lei a 
radiodifuzorului. 

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. 
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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. 

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. 

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 unor subiecte ce au 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 favorizarea liberei  

formări 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 
20.000 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 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 de                 
20.000 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. (1), (2) şi 
(5) 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 
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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: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 20.000 lei postul 

NAŞUL TV, deoarece, în mai multe ediţii ale emisiunii „Nașul special” din  zilele de 24, 
25 si 29 aprilie 2020, în contextul dezbaterilorr 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, moderatorul emisiunii a formulat acuzaţii grave la adresa unor 
persoane sau instituţii publice, fără să prezinte dovezi ȋn susţinerea lor, și a folosit un 
limbaj injurios, 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 

  
 


