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privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI
ŞI ASOCIAŢII S.A. C.U.I. 30151536
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- 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 ziua de 18.06.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat sesizarea nr. 4776/04.05.2020, precum şi raportul de monitorizare cu privire la ediţia
din 04 mai 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 raportului 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. (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 (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 ediţia emisiunii “Nașul special” din 04 mai 2020 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.
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.
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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. (2)
din Codul audiovizualului.
De asemenea, moderatorul a folosit un limbajul injurios la adresa unora dintre
persoanele despre care a vorbit ȋn emisiune, ceea ce contravine alin. (5) al art. 40 din norma
invocată.
Redăm câteva fragmente din raportul de monitorizare:
Constatări:
În data de 04.05.2020 s-a difuzat pe postul TV, Nașul TV, între orele 20.14-22.52, emisiunea de
dezbateri Nașul Special. Moderator: Radu Moraru. Invitat: Cătălin Bădițoiu (tel). Pe ecran este afișat,
în partea de sus CANADA, MONTREAL.
Titluri pe ecran: Q-IOHANNIS RĂMÂNE SINGUR – 2Q2Q. Subtitluri: www.nasultv, www.nasultv.ca,
redactia@nasultv.ca, facebook.com/NasulTVCanada.
Teme: pandemia de coronavirus, starea Justiției din România, viața politică din România, situația
politică internațională.
Rep. 20:00, sel. 4-20
Radu Moraru: Națiunea română este condusă de un anticreștin, Iohannis, care o să vedeți, nu
mai e mult și rămâne complet singur. Iar când un președinte rămâne complet singur, părăsit
inclusiv de ai lui, de gașca lui, părăsit demult de poporul român, el trebuie să plece. Și nu mai e
mult. Așadar emisiunea de astăzi vine cu dezvăluiri, nici nu știu dacă o să apucăm, poate o să-i rugăm
pe colegii din țară să ne acorde o prelungire. Emisiunea de astăzi are foarte multe dezvăluiri mai
ales în ziua în care Iohannis vine din nou și sperie națiunea. Adică nu e clar nici după 15 ce se va
întâmpla și am ajuns de râsul lumii. Să fim ultima țară din Europa care se deschide, în condițiile în
care am demontat minciunile lor cu morți, minciunile lor cu crimele făcute în mod intenționat pentru a
omorî oameni și nu este fake news, tot ce am spus am dovedit cu hârtii. Am dovedit iată , bravo
Cătălin Bădițoiu, cu statistici clare, cei mai mulți oameni au murit în azile de bătrâni în România, exact
cum s-a întâmplat și în Franța și în Statele Unite. E adevărat că în Statele Unite au venit și au murit la
New-York pentru că nu au dat tratamentul despre care președintele Statelor Unite vorbea, dar
guvernatorul New-Yorkului nu dorea să aplice. Că așa e la ei, democrație. Și au murit oameni. Ei bine,
toate aceste lucruri le-am demonstrat și practic crima care era să se comită era să vă răpească părinții,
bunicii, să-i bage cică în hoteluri de cinci stele dar de fapt transformate în azile de bătrâni că probabil
aveau nevoie de cifre. Sunt absolut sigur că a fost o presiune uriașă pe România, ca să avem
morți mulți și le mulțumesc patrioților din România, din sistem, patrioților din sistemul sanitar
că nu au pus botul și chiar cu încălcarea legii militare a Arafaților, a Iohannișilor, Hellvigilor, au
încălcat acest...nici nu vreau să mai spun cum și au tratat și au salvat oameni. Cum e posibil la
Galați să avem 55 de morți și la Brăila niciunul? Cum e posibil, că vorbim de două așezări apropiate,
da? La câțiva zeci de kilometri. Ei bine, astăzi voi demonstra că omul care conduce România,
dacă mai aveți dubii este Iohannis care primește instrucțiuni la telefon, pe diverse sisteme de
comunicații, la Sibiu, care sunt în afara controlului statului român. În buncărul lui de l a Sibiu,
de acasă de la el, are acest sistem de comunicații, unde-i vin ordinele.
(...)
Rep. 39:00, sel. 4-20
Radu Moraru: Vă mulțumim tuturor, bravo! Bravo! Hai România, hai că se poate. Încă o dată,
fiecare zi în care emitem strângem milioane de patrioți. Veniți milioane de patrioți pe platforma pe care
eu o garantez de 30 de ani și ați văzut cât de democrat am fost cu toți colegii mei, inclusiv cu mizeria
asta de om, Cartianu. Inclusiv cu această mizerie de care nici nu mai vreau să aud. Dar el are
misiuni, ce să facă. Cartiene, sună-l pe Coldea. Coldea e pe făraș. Sună-l să...vezi și tu, poate
scapi. Sau pe Tăpălagă. Sună-l pe Tăpălagă. Sau sună-l pe Barna. Că acuma Cartianu are
misiune, toată ziua e cu USR-ul în gură. Cioloș nu s-a mai calificat. Vezi că mâine Cartiene
trebuie să vorbești frumos și de Ponta. Da, da, o să-l vedeți pe Cartianu, o să zică de Ponta
frumos. O să zică domle, Ponta s-a mai schimbat, că așa face el când schimbă macazul în funcție de
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ordine – Domnule, l-am criticat foarte mult, dar acum s-a făcut băiat bun. Da? Ăștia sunt ziariștii.
Javrele, ăștia nu sunt câini de pază ai democrației, sunt javre. Care au misiunea tot timpul să facă
ce li se spune. Ei uite că aici, noi oamenii liberi care ne strângem nu ne mai pasă. Și vreau să vă mai
dau o veste bună, într-o competiție cu mai multe echipe românii din Montreal am câștigat, am luat
locul întâi la cum să arăți mai bine, să fii în formă, să ieși mai bine din această criză și nu spui mai
mult, dar le mulțumesc competitorilor noștri, cunoscătorii știu, felicitări, mergem înainte, vom ieși mai
bine, mai victorioși , mai în stare bună după această nenorocită de carantină criminală, făcută după un
plan, după un scenariu scris anul trecut , scenariu care a fost înaintat în decembrie președintelui
Iohannis și nu e fake news și avem dezvăluiri.
(...)
Radu Moraru: Vă dădeam exemplu ieri, cum se face că procurorii români au avut curaj să-l ia pe
ditamai dictatorul Ceaușescu și să-l judece în câteva zile și să-l condamne la moarte, iar procurorii
noștri nu au curaj. Unu - să înceapă să se ia de toți ăștia care sunt acolo în carte sau măcar de
Coldea. Repet, Coldea are vilă la Monte Carlo. Nu pe numele lui, dar Coldea are foarte multe lucruri...
Cătălin Bădițoiu: Eu pot să-ți dau un răspuns. Păi procurorii, marea lor majoritate chiar dacă au
această...ca și judecătorii e mai greu să le faci ceva păi gândește-te ce exemplu au primit. Și-ți dau un
singur exemplu, pe cine a pus domnul Iohannis la DIICOT, pe acea doamnă, Hosu o cheamă,
da? Știm despre acea doamnă și vedem ce probleme are, bărbatul dânsei și mama, când
procurorii văd așa ceva Radu zic băi vrem să stăm noi liniștiți cu familiile noastre că dacă
președintele României a girat-o în funcția de procuror șef al DIICOT pe această doamnă și au
fost oameni care au vorbit și oricine găsește dosarele, sunt publice. Da? Dosarele dânsei din
familie. Păi din toată România asta nu găseai un procuror pe care tu președinte, dacă îți doreai
schimbarea, să-l girezi? Doar pe această doamnă? E normal ca procurorii să fie timorați. Că
așa-i timorează ...sunt și printre procurori foarte mulți care nu vor să-și facă meseria dar să știi că sunt
și printre procurori, unii tineri , unii mai în vârstă, care ar dori să-și facă meseria, dar sunt foarte
timorați, păi când văd că pui în ghilimele, cum spune românul, lupul paznic la oi. Păi ce să faci, Radu,
și garantat de cine, de Iohannis. Ce să mai faci, îți mai vine să faci ceva?
Radu Moraru: Fac eu o dezvăluire, oameni buni, practic dacă vrei ca procurori, consideri că vrei să
te înscrii la o funcție, nu apuci să te înscrii, nu apuci să-ți depui dosarul că vine cineva și-ți șoptește
că-ți pierzi familia. Repet, asta se întâmplă de foarte mulți ani. Nenumărați procurori mi-au spus acest
lucru. Amenințarea este direct de tip mafioso și de aceea în ultimii ani procurorii de calitate s-au dat în
spate, își blesteamă mulți zilele că și-au ales meseria de procuror și încearcă să meargă pe niște cazuri
unde poate să-și facă cât de cât meseria, dar în ultimii ani știți ce s-a întâmplat? Pe orice caz te duci,
filiera duce exact sus. De aia trebuie să citiți cartea lui Rizea. Toți jegoșii ăștia gen Cartianu, trebuie
să-i dau o poreclă lui leapra asta, ei acuma nu atacă subiectul, eu sunt mai important să se
murdărească pe mine – Domnule, noi nu luăm în considerare ce scrie un condamnat penal care
a fugit și care are nu știu ce. Păi băi, tu ca ziarist trebuie să iei în considerare și ce spun
infractorii, bă, băiatule. Că uite, eu iau în considerare ce spun ăștia din statul mafiot. Ca să
traduc oamenilor de fapt ce vrea să spună azi Iohannis tot o amenințare face azi Iohannis. Arafat
tot o amenințare face astăzi. Băsescu când spune să stăm în casă până la sfârșitul anului, vă
dați seama ce securist turnător nenorocit , ce șantajat e Băsescu pentru că au furat sute de
milioane, da? Gașca lui de nenorociți și dosarele există. Nu s-au prescris. Da, da, și familia lui a
luat. Există dosarele. Și atunci, nu vedeți ce cumințică stă Elena Udrea? Ce revoluționară era când a
băgat-o Coldea la pușcărie, la mititica, la beciul domnesc. Unde stătea la buda turcească dar de față
cu celelalte. Ea, doamna. Era prima doamnă practic. Ce face Udrea acuma? Tace. Deși a promis că
vine cu dezvăluiri, ea norocul ei a fost că am fost noi Nașul Tv și am fost singurii care am publicat
mizeria ținută la preș de Kovesi și Coldea. Denunțul ei atunci cu multe dezvăluiri dar subțire față de
Rizea doar noi l-am publicat. Presa tăcea, spunea noi nu publicăm chestiuni de la o tipă care e la
beciul domnesc. Așa spunea presa, ca să se explice oamenilor de ce marii ziarști, deontologi nu scriau.
De Coldea nu scriau pentru că le era frică. Alții făceau ședințe de sumar cu Coldea – Cartianu,
Tăpălagă, executau toți aceleași ordine, dar Cartianu era prea mic în grad, da? Ca să ajungă la
aceeași masă cu Tăpălagă. Tăpălagă stătea în conferințe de presă și se și lăuda, și el și Coldea,
făcea conferințe de presă cum trebuie să arate hotnews. Că pe vremea aia era la Hotnews. După
care securiștii le-au dat bani – faceți băi G4 media. Nu vedeți G4 Media să vedeți ce face Coldea, cum
gândește , ce viziuni are? Citiți G4 media. Sau ziare.com. Acuma la ziare.co m e un pic de derută așa,
Coldea nu mai are contactul direct cu Ioana Ene Dogioiu. Că asta-i presa. Securitatea conducea totul.
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Și presa. Că am uitat să pun presa. Bieții avocați, că de aia procurorii îmi spun, cum să mă fac
avocat. Păi atunci mor de foame.
(...)
Rep. 12:20, sel. 4-21
Radu Moraru: Să fac câteva precizări la tot ce ai spus acuma. Iohannis a fost atât de jignit de
miștoul pe care l-am făcut eu, mi-a zis cineva, că v-am spus că patrioții încep să vorbească, să ne
ajute, după ce s-a tuns Iohannis , ați văzut că și eu m-am tuns, și după ce Iohannis a răspuns – Unde
v-ați tuns domnule președinte ? Că el trebuie să fie tuns frezat, cum să vă spun, el nu iese din casă
nici cu o scamă pe el, da? El petrece două ore în oglindă în fiecare zi a zi s – Acasă m-am tuns. Și eu
a doua zi sau a treia zi zic- Iohannis ,și eu m-am tuns acasă și era atât de deranjat și acuma a zis să
dea drumul la frizerii că el vrea să se tundă și să mai spui și a doua oară că tot acasă te-ai tuns dă
prost și a zis deschidem frizeriile și coaforurile probabil că și doamna Carmen avea o necesitate cu
celelalte doamne, că na, acasă e mai greu să te epilezi , să te coafezi și doamna Iohannis iese din
casă, doar nu credeți că stă în casă ca noi ceilalți. Doamna Iohannis are multă treabă, are hârtii, și-a
făcut hârtie pe proprie răspundere. Altceva vreau să mai zic, să-l întrebi pe Rareș Bogdan dacă
nu tu direct avem soluții, câț bani a încasat Mohamed, Moha, cum îi spune el prietenului cel
mai bun Mohamed Murad, fiindcă el a fost norocos să aibă multe hoteluri și să încaseze bani.
Hotelurile astea vezi doamne carantinate, adică dacă a avut zece camere pline, putea să
închidă hotelul pentru ceilalți și celelalte 230 de camere sau 500, nu știu câte are , că are mai
multe hoteluri, lua bănet pentru camere, deci să vedem dacă prietenul lui Rareș Bogdan a făcut
business pentru că Moha apare la televiziunea română și ține lecții de business. Eu v-am spus,
păi business man e ăla ca mine, de la mine în sus, eu sunt cel mai mic. Care nu trebuie să aibă, să
sugă țâța statului român, ca să poată să trăiască și ăștia ne dau o lecție la televizor, că e plină țara de
oameni de afaceri de carton , carton, încă o dată vă spun. Carton. Moha chiar se pricepe la
business, știe să facă business de hotelărie, dar mai sunt și alți români pe care nu-i cheamă Moha, îi
cheamă Vasile, George, nu știu, Ion, care au hoteluri, au pensiuni și ei de ce nu au norocul de
coronavirus. Trei, Tătaru a confirmat că e colonel la SRI sau cum s-o confirma gradul
echivalentul? N- a confirmat. Patru – ce e interesant, pentru că nu mai aveau cazuri, nu mai
pune nimeni botul din România nu mai execută nimeni ordinele Helvigului și Iohanului și
Arafatului, nici Tătaru, care-i timorat acum pentru că i-am arătat steluțele, care strălucesc deja
se vede prin haina de la costum, ei bine, ce să facă, cu cine să facă morți? Cu Ciolacu. Deci
măi Iohane, nu mai minți poporul, tu ești mână în mână cu PSD-ul, ești mână pe mână, mă. De
când erai premierul de la Grivco erai mână pe mână cu PSD-ul. Mână pe mână, niciodată nu sau dezlipit mâinile. Bă, Ciolacule, bă, spune-le PSD-iștilor că ai grad la SRI și ce a făcut SRI-ul?
Ca să o dea așa cotită astăzi l-am exmatriculat de la doctorat pe domnul Ciolacu. Adică vezi
doamne că SRI-ul se dezice de el. Vrăjeală încă o dată că și Ciolacu își ia doctoratul în România,
ăsta, cărătorul de genți al lui Omar Hayssam, îi ducea cârnați lui Omar Hayssam și mergea cu el
la vânătoare, îți ținea pușca. Ce vorbiți, dacă ăsta a ajuns șeful PSD-ului, pe mână cu Iohannis,
dacă și ăsta își lua doctorat analfabet funcțional. Și unde se întâmplă cazuri acum, dragii mei?
Într-un cămin de bătrâni din Buzău. Știți de unde-i Ciolacu? Doamne, ce coincidență, doamne,
iartă-mă, din Buzău. Că Oprișan, după ce l-am dat în vileag, gata, nu se mai moare la Focșani,
nu se mai îmbolnăvesc toți doctorii, toate asistentele. Fake news, i-am prins în America, în
Canada., în România nu mai vorbim. Mână pe mână managerul, băi, ia îmbolnăviți-vă toți,
doctori, asistente, stați și acasă și vă dăm și bani și niște prime, că aveți coronavirus, și Oprișan
după ce l-am prins și PSD-ul s-a prins că el e colaboratorul lui Iohannis și al Securității, gata.
Rep. 17:18, sel. 4-21
Cătălin Bădițoiu: Din păcate, Radu, am spus telespectatorilor. Și Vela are puține grade. Spun
unii jurnaliști. Vela, primarul Caransebeșului, care și el, mama lui prin 2012, ca să înțelegeți, o
doamnă stimată, stătea într-o comună lângă Caransebeș, avea o casă normală, ca mama lui
Oprișan, dar avea prin conturi vreo 300.000 de euro și nu știu câte sute de mii de RONI exact în
momentul în care se construia centura ocolitoare a Caransebeșului. Cum toate lucrurile astea
se leagă așa la ei? Și sunt declarațiile de la bancă, sunt publice. Vedem de Vela, exact ca și în
cazul Petrov, Radu. Vela iese și ne spune eu nu am colaborat domnule cu Securitatea că uite ce
ne spune CNSAS-ul, dar vine un domn care i-a fost mentor. Și dacă citești despre omul ăla,
Radu eu îl cred. Acel om s-a luptat acolo la graniță și cu...știm cu toții ce s-a întâmplat, când a
fost războiul în Iugoslavia s-a luptat cu contrabanda. Acelui om
i-a fost incendiată casa de
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vreo patru ori , au fost...bărcile cu care patrula pe Dunăre au fost incendiate, ce nu s-a
întâmplat cu acel om, a scăpat pentru că se lupta cu bandiții și acel om ne spune - domnule,
Vela era turnător. El ne spune, adică nu știu de ce acel om ne-ar spune că Vela era turnător, om
care toată viața a slujit că asta a făcut el. ...Eu când am citit nu mi-a venit să cred câte atacuri
mafiote au fost asupra acelui om.
Radu Moraru: Da, eu poți să-ți confirm Cătălin că Vela are o față...și am spus-o, el a fost
racolat de Doi și un sfert pe motive sexuale și după aceea a devenit turnătorul lor...eu am
crezutcă a mai săltat dar probabil că abia acum i-o fi dat un grad mai mare, nu am știut că a fost
turnător, dar ideea e că a fost colaborator, a devenit colaborator în mod clar pentru că v-am
spus, omul pe motive sexuale l-au luat și nu era capabil pe vremuri să îl duci, unde, la SIE, la
SIE trebuie să mai știi o limbă străină, la armată nu merge, că armata are un standard și uite
vreau să vă spun ceva.Nu cred că am spus-o niciodată. Și în Armată sunt ticăloși, dar Armata
are poate cel mai puternic serviciu secret, acolo nu am văzut prea mulți trădători. Sunt și acolo,
încă mai sunt și acolo, nu am prea văzut.
(...)
Rep. 16.02, sel. 4-22
Radu Moraru: Vreau de asemenea să vă uitați cum în plină pandemie, Cătălin, noi avem o cunoștință
comună, un alt trădător. Eu și Cătălin l-am susținut la europarlamentare și colegii mei din Canada
cu toții am zis băi hai să punem un independent să intre în Parlamentul european, e vorba de
Giorigică Simion. (...)
Ei bine, Georgică a acceptat, ca și Mihai Neamțu și a doua zi a zis că el nu vrea să-și asocieze
imaginea cu Nașul. Iar a treia zi a primit oferte de bani și de lucruri din alea, nu le pomenim
acuma, și acuma, Cătălin, când moare lumea de foame, nu există bani, companiile nu mai fac
publicitate , am văzut pe internet, pe Evenimentul Zilei publicitate la Partidul AUR. Sedii de
partid are, bani de publicitate, el săracul care nu avea, credeți-mă, și-a vândut o garsonieră ca
să aibă bani de campanie. Dar l-au luat băieții și au zis – Băăăi, stai băi, vrei tu să faci fără noi?
Fă cu noi, nu te du cu amărâtul ăla de Nașul, că ăla nu e al nostru. Și acuma, o să vedeți, vă
păcălesc cu partidul AUR. Conspectează băieții din toate emisiunile mele, mai bagă și de la ei
niște prostii, recunosc, și acum au campanie, păcălesc naivii din România. Deci încă o dată,
dragi români, când vreți despre cineva date scrieți la Nașul TV, îi cunosc de 30 de ani și iarăși ce
spun eu am martori foarte mulți, și Cătălin și mulți alții. Deci Georgică este un trădător, era
sărac lipit pământului , l-au umplut de bani, i-au făcut partid repede, partidul AUR. Și păcălește
lumea. Repet, trădător, punct. Cum adică azi accepți, ești bucuros și a doua zi a văzut Secu că
te-ai întâlnit cu mine și a doua zi vine și spune – Băi, știi ce, eu cu tine nu-mi lipesc, măi,
imaginea. Dar și-a lipit imaginea, că am fost singura televiziune care-l chema în campanie să-și
facă și el cunoscută platforma, da? Mă suna tot timpul, Nașule, ajută-mă. Da, tată, te ajut, de aia
v-am spus acum pe cine ajut nu pun mâna în foc, gata, s-a terminat. Pentru că am văzut cât de
puternic e sistemul și cât de puțini bărbați adevărați avem în România. Eu de aia cred că vom
face treabă cu femeile, mamele, bunicile, fiicele din România. Din România, că din diaspora,
iarăși trebuie să fac această mențiune, în diaspora avem oameni curajoși , dar și aici e infiltrat un
securici, dar nu avem timp de el, te rog Cătălin, spune tu."

Conform raportului de monitorizare, ȋn ediţia emisiunii Nașul Special din 04 mai 2020,
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.
În emisiune au fost menționate numele mai multor persoane din viața publică sau
membri ai unor partide politice, atât de Radu Moraru cât și de invitatul său, dl. Cătălin Bădițoiu.
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 invitatul său.
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.
Pornind de la această situaţie de fapt reieșită din raportul de monitorizare, precum și din
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că informaţiile oferite publicului, precum şi
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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 emisiunii, 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 susţinerea afirmaţiilor sale. De
asemenea, comentariile d-lui Moraru au condus la ideea existenţei unei conspiraţii, făcânduse trimiteri la implicare unor forţe 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.
O abordare similară fusese anterior constatată și sancţionată de Consiliu, care a emis
Deciziile nr. 369 din 28.05.2020 privind amendarea cu suma de 10.000 lei a radiodifuzorului și
nr. 398 din 11.06.2020 privind amendarea cu suma de 20.000 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.
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
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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 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 NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A.
((licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.4/14.12.2011 şi decizia de autorizare nr. 1815.11/15.09.2016 pentru postul NAŞUL TV) se sancţionează cu amendă 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 (5) din Decizia nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta
decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi
necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe postul
NAŞUL TV, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în
intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 lei postul
NAŞUL TV, deoarece, în ediţia emisiunii „Nașul special” din 04 mai 2020, în contextul
dezbaterilor 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
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