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Decizia nr. 668 din 18.12.2014 
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- pentru postul de televiziune NAŞUL.TV 
Calea Victoriei nr. 21-23, Bucureşti 

 
 
 

 Întrunit în şedinţă publică în data de 18 decembrie 2014, Consiliul Naţional 
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare,  cu privire 
la emisiunile difuzate în zilele de 15 şi 16 noiembrie 2014, 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 291.3/14.12.2011, decizia de autorizare nr. 1815.0/22.03.2012 şi 
reautorizare nr. 1815.0-2/22.03.2012). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de 
monitorizare şi a vizionării înregistrării emisiunii, membrii Consiliului  
au constatat că radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI 
ASOCIAŢII S.A. a încălcat prevederile art. 8 din Decizia nr. 528/2014 privind 
regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea 
Preşedintelui României şi ale art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind 
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 Conform prevederilor art. 8 din Decizia nr. 528/2014, cu 24 de ore înainte 
de începerea votării şi până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror 
mesaje şi comentarii cu conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, 
precum şi invitarea sau prezentarea în programe a candidaţilor şi a 
reprezentanţilor acestora şi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor 
electorale care susţin candidaţi, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, 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. 
  

În fapt, în ziua de 16 noiembrie 2014, ziua alegerilor pentru Preşedintele 
României, postul Naşul.TV a difuzat, începând cu ora 16.00, emisiunea “România 
încotro”, moderată de Nicoleta Savin şi Radu Moraru. 

În studio au fost prezenţi de la ora 16.00, jurnaliştii: Alexa Ionescu şi 
Alexandru Paul Moraru, iar de la ora 19.40, jurnaliştii Grigore Cărtianu şi  
Robert Turcescu care au făcut o serie de afirmaţii şi comentarii pe tema alegerilor 
şi a desfăşurării acestora. 

 În acest context, atât moderatorii emisiunii, cât şi invitaţii acesteia au făcut 
comentarii electorale, deşi norma invocată interzice difuzarea oricăror mesaje şi 
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comentarii cu conţinut electoral în ziua ce precede începerea votării şi până la 
închiderea urnelor. 

 Cităm din raport:  
 “Alexa Ionescu: Partea stângă a partidelor cu asta se ocupă şi anume 

cu ... deci nu mai au nicio limită, pur şi simplu nu mai au nicio limită, recurg 
la tot felul de matrapazlâcuri în aşa fel încât, ba opresc lumea de la vot, ba 
inventează nu ştiu ce chestiuni cum ar fi aceea cum că cei care au fost data 
trecută în turul 1 la secţiile de votare ca observatori din partea partidelor de 
dreapta, să se ducă tot aceiaşi, în turul 2. Asta e o invenţie care nu are nicio 
relevanţă ca şi faptul că li se cere să aducă altă acreditare de la BEC, deşi se ştie 
că BEC-ul dă o singură dată acreditare pentru ambele tururi ale alegerilor.” (...) 

 “Alexa Ionescu: Deci, indiferent de rezultatele votului de astăzi, avem un 
câştig important. O minoritate semnificativă, din ce în ce mai mare care include 
toate generaţiile, inclusiv tineri născuţi după revoluţie, adică toate categoriile 
socio-demografice, manifestă maturitate civică, înţelege pericolul, înţelege că sau 
măcar intuieşte importanţa crucială a votului ca fundament al democraţiei şi 
schimbării benefice. Se mobilizează şi mobilizează, nu se lasă intimidată, 
prostită de uriaşa maşinărie de propagandă, minciună şi presiune 
instituţională a unui anumit partid. Minoritatea aceasta rezistă şi acţionează 
corect în ciuda blocajelor instituţionale şi informaţionale, având în vedere 
că un partid controlează majoritatea resurselor economice, financiare şi 
aproape toate mijloacele de informare în masă. Splendidul efort şi exemplul 
sutelor de mii de români din diaspora care cu efort fizic şi financiar infinit mai 
mare decât a celor din ţară stau ceasuri întregi la cozi departe de casă pentru a-şi 
exercita dreptul la vot în direcţia bună şi o fac în ciuda ostilităţii şi bătăii de joc din 
partea autorităţilor româneşti.” Şi aici nu pot să nu fac o paranteză şi să spun că  
l-am văzut pe domnul Meleşcanu la televiziune care le spunea ... era foarte 
relaxat degajat, să se ducă, celor care stăteau la coadă la Paris, să se ducă să 
facă o plimbare până la Nancy. Păi de la Paris la Nancy sunt 400 de km!” (...) 
„Mergeţi până în cartier la secţia de votare să puneţi o ştampilă ca să scăpăm 
odată de trecutul ăsta coroziv. Faceţi asta pentru că aceasta e miza alegerilor de 
astăzi, începutul unui sfârşit după 25 de ani. Cum, nu aţi înţeles? Da, asta-i miza, 
începutul sfârşitului trecutului. Fără echivalent, cea mai mare mafie politică-
economică din România, fără echivalent în niciunul din celelalte partide sau 
începutul sfârşitului viitorului nostru. E simplu, hai că se poate. Fuga la secţia de 
votare, să votaţi frumos ca să trăim şi mai frumos, nu odios.”  

 (...) 
 Nicoleta Savin: Încep cu faptul că am sesizat Biroul Electoral Central şi  

ne-a venit confirmarea. Aş vrea, dacă se poate vedea la cameră. (...)  
Am sesizat BEC-ului această neregulă pentru că RTV, postul lui  
Sebastian Ghiţă, face campanie electorală pe faţă împotriva candidatului 
Klaus Iohannis, pro Victor Ponta. Acest lucru este inadmisibil pentru că în ziua, 
n-ar fi fost voie să vorbim despre niciunul dintre candidaţi, dar RTV-ul îşi permite. 
Aveţi aici imaginea în sine, despre cine e bătut de un băsist, şi uitaţi vă rog 
frumos, şi alte capturi de pe ecranul Realităţii TV, campanie electorală în ziua 
votului. ... România TV, mereu zic Realitatea ... după mine nu s-au spart ... - 
Iertăciune pentru colegii de la Realitatea care au fost corecţi astăzi.” 

 “Alexandru Paul Moraru: Mai vreau să anunţ public şi o problemă din 
partea unei telespectatoare (...) şi mi-au spus, sunt trei persoane, din trei zone 
ale Otopeniului şi mi s-a spus că azi noapte s-au aruncat biletele în curţile 
oamenilor cu Votaţi Ponta! Deci iarăşi este o încălcare şi aici, putem spune, nu 
 (...) 
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Alexa Ionescu: S-au aruncat flyere şi cu Macovei votează un anumit candidat, 

ca să nu rostim un nume de candidat că nu avem voie ... 
Alexandru Paul Moraru: Da aicea, mă rog, te ia gura pe dinainte ... eşti în 

patima focului ca să spunem aşa ... 
Alexa Ionescu: Îl avem pe Big Brother, CNA, care e cu ochii pe noi ... 
Alexandru Paul Moraru: Să fie, dar înainte de toate să scuze aceste 

nominalizări pe care le facem în virtutea inerţiei, de ce, pentru că până la urma 
urmei suntem sătui de această hoţie ...” (...) 

 Nicolae Popoviciu: Toată lumea, 99%, dacă vreţi, vă dau adresa mea de 
Facebook, am pus filmări, strigă Jos Ponta, jos Ponta, jos Ponta ... 

Nicoleta Savin: Vă rugăm, nu aveţi voie ... 
Alexa Ionescu: Vă rugăm, nu rostiţi, ... nu avem voie ... 
Nicoleta Savin: ... Strigă împotriva unuia dintre candidaţi, aşa, da? nu avem 

voie să rostim nume, astăzi suntem pasibili de amendă. Dar vă înţeleg revolta. 
 (...) 

 “Alexa Ionescu: Pot să spun un banc? 
 Nicoleta Savin: Da. Cum să nu. 
 Alexa Ionescu: Zice-se că undeva într-un sătuc de munte din România s-au 

născut 10 pisoi psd-işti. Vă daţi seama, 10 pisoi şi toţi psd-işti, chestie de Cartea 
Recordurilor. O echipă de la canalul Discovery se porneşte la drum către sătucul 
să facă un reportaj despre cele 10 minunăţii. Ajunge acolo şi spune ţăranului că 
Uite, ei sunt de la Discovery şi vor să facă reportajul despre cei 10 pisoi psd-işti. 
Ar fi o problemă, zice ţăranul. Care, se impacientează echipa? Păi numai 10 pisoi 
mai sunt psd-işti. Cum aşa? Păi ceilalţi au deschis ochii.” 

 (...)  
 Alexandru Paul Moraru: O doamnă spune aşa: „Sunt de 82 de ani”, mulţi 

înainte, e mai mică decât mine, e trufanda, şi zice, „felicitări pentru emisiune, of, 
Doamne, lumea de ce nu înţelege că actuala putere este plină de corupţi, este pe 
primul loc la noi în ţară şi de ce lumea tot îi votează”. Aveţi perfectă dreptate şi eu 
chiar am făcut un clasament mai zilele trecute şi am arătat cine e pe primul loc în 
corupţie şi conduc de departe cei din puterea actuală. Noi nu putem să decidem, 
ci noi putem să criticăm absolut toate puterile care au fost pentru că şi ele de 
corupţi, dar într-adevăr actuala putere sunt de departe cei care sunt sancţionaţi.”  

 (...) 
 Alexandru Paul  Moraru: Domn’le, trebuie să dai vot împotriva actualei 

puteri, numai special când vezi că îşi bate joc de ţărişoara asta, nu neapărat de 
corupţie, numai prin faptul că nu vrea să se debaraseze de putere, că nu sunt în 
stare practic nici nişte alegeri libere să facă, adică îi ia dreptul constituţional al 
omului. 

 (...) 
 “Robert Turcescu: Eu vreau să-i mulţumesc candidatului, atenţie, nu 

preşedintelui, că aşa era în afiş, candidatului Victor Ponta, a reuşit  
într-adevăr ce şi-a propus. El spunea că uneşte România. Domn’le a reuşit lucrul 
acesta. Victor Ponta a reuşit să ne unească ... nu numai România dintre graniţele 
ei, ci să facă această punte extraordinară, România dintre graniţe cu Româniile 
mici de dincolo de graniţă. Ăsta este un fenomen care nu s-a mai întâmplat. (...) 

 “Grigore Cartianu: Hai să facem masa rotundă a apelului. Este foarte, 
foarte important. Nu e bătălia câştigată, bineînţeles că nu e nici pierdută. În 
România, o oră, o oră şi cinci minute cât mai e, în majoritatea ţărilor occidentale, 
2 ore şi 5 minute. În Portugalia, Marea Britanie, 3 ore şi  
5 minute, peste ocean, mai avem peste 10 ore, 11 ore, nu rataţi niciun vot, un 
vot este glonţul vostru frumos împotriva unui regim criminal  
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i-aş spune, împotriva unui regim ticălos, împotriva unui regim care vrea să 
vă fure votul. Daţi cu votul în ei, aveţi timp, nu uitaţi, votul vostru, acel vot pe 
care tu vrei să îl pui în urnă s-ar putea să fie glonţul decisiv, nu-l rata. 

  (...) 
 Radu Moraru: Vreau să vă spun ceva, şi evident acest procentaj ...  

s-au făcut anumite calcule, cu ce vă spuneam că o prezenţă mare la vot 
încurajează candidatul Iohannis, o prezenţă mai mică, candidatul Ponta. Ce pot 
să vă spun însă, că din datele pe care le avem, iată de la BEC, ultimele şi asta e 
deja o certitudine oficială dată de BEC, nu de tot felul de exit poll-uri făcute prost, 
(...) ce pot să vă spun acuma este că nu s-a aşteptat nimeni în România, nici 
BEC-ul, nici Guvernul, nici opoziţia, nici puterea să existe o poziţie atât de 
impresionantă la vot, trecem cu mult peste 60%.  

 Robert Turcescu: Un fost coleg de liceu al lui Victor Ponta îmi scrie, atenţie: 
La Victor Ponta stă încă, spun 5 minute, să dea o ordonanţă de urgenţă, stă încă 
soluţia pentru rezolvarea votului din diaspora. Atenţie, spune aşa colegul lui de 
liceu: „Domnule Turcescu, din păcate încercarea noastră de prelungire a 
programului de votare va fi împiedicată prin toate mijloacele posibile şi asta, 
pentru că, aşa cum îl ştiu eu pe Victoraş, îi va lua jucăriile, şi aici mă refer la 
miniştrii din guvernul său şi se va închide în camera lui. Sper doar ca cei care am 
votat şi care vor reuşi să voteze până la închiderea secţiilor de vot să facă 
diferenţa pentru un vot lipsit de comunism pentru copiii noştri. Sunt oameni care, 
repet, l-au cunoscut pe Victor Ponta, prim ministrul, nu vorbesc acum de Victor 
Ponta candidat, ... în pixul primului ministru şi al Guvernului stă în momentul de 
faţă decizia de prelungire a acestui program de vot pentru diaspora.” (...) 

 La un moment dat, invitatul Grigore Cărtianu a folosit un limbaj injurios atât 
la adresa competitorului PSD şi a reprezentanţilor acestuia, despre care  
dl. Radu Moraru a afirmat că are tupeu maxim, în contextul în care  
dl. Robert Turcescu a susţinut că dl. Dragnea a anunţat că s-au depus contestaţii 
pe motiv că au fost fraudate alegerile, cât şi la adresa primarului din Târgu Jiu, 
fapt de natură a prejudicia imaginea persoanei.   

 “Robert Turcescu: Atenţie mare, vi-l aduceţi aminte pe Geoană, ţopăind, 
făcând ... în noaptea asta vor încerca să dea ultima lovitură democraţiei, vor 
încerca să fure cu sacul. Iese Dragnea, anunţă că au depus contestaţii, încă 
încearcă la un moment dat să găsească formula acuma prin care să anuleze şi 
votul la Curtea Constituţională, zicând, domnule, s-au fraudat ... 

 Radu Moraru: Tupeu, tupeu maxim ... tu faci alegerile, tu le organizezi ... 
 Grigore Cartianu: Bă, ce bolşevici împuţiţi, bă ... bă ce trebuie călcaţi ca 

şerpii pe cap, cu legea în mână ...”. 
 (...) 
 Radu Moraru: Din cauza acestor bolşevici, nu pot să mă bucur, exact ce 

spunea Klaus Iohannis, ... avem emoţii pentru că, repet, maşinăria de vot pe 
timpul nopţii ... 

 Grigore Cartianu: ... îţi retragi copiii acolo ca să arăţi poporului român că tu 
ai copii şi Iohannis nu are copii. Uite că te bătu şi fără copii. Asta-i viaţa, ce 
dracu’! Nesimţiţii naibii! Că nu-i ortodox, că nu-i român pur, cum spunea 
nemernicul ăla de primar din Târgu Jiu, Cârciumaru, ăla, subomul ăla, zicea că 
nu-i român ... 

 (...) 
 Radu Moraru: Credeţi-mă că dacă noi făceam dezbatere Ponta-Iohannis, 

ieşea cea mai bună dezbatere din istorie şi abia atunci românii vedeau diferenţa 
cu adevărat între caricatura asta de Ponta şi Iohannis.” 



 5
  În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului  

au constatat că emisiunea „România încotro” din 16 noiembrie 2014 a fost difuzată 
cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 528/2014 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui 
României. 

Conform acestor prevederi, în ziua ce precede începerea votării şi până la 
închiderea urnelor, este interzisă difuzarea oricăror mesaje şi comentarii cu 
conţinut electoral, a emisiunilor şi spoturilor electorale, precum şi invitarea sau 
prezentarea în programe a candidaţilor şi a reprezentanţilor acestora şi ai 
partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care susţin candidaţi, 
cu excepţia situaţiilor în care se difuzează o rectificare sau un drept la replică în 
legătură cu emisiunile difuzate în ultima zi de campanie electorală. 

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea, în ziua votării,  
a unei emisiuni în care au fost făcute comentarii electorale cu privire la candidaţii 
Victor Ponta, Klaus Iohannis şi Monica Macovei a fost de natură  
să contravină dispoziţiilor art. 8 din Decizia nr. 528/2014. 

De asemenea, Consiliul consideră că astfel de comentarii cu caracter 
electoral făcute atât de către moderatorii emisiunii, cât şi de invitaţii acesteia, 
precum, îndemnarea publicului de a vota “împotriva actualei puteri” sau apelul 
făcut de dl. Grigore Cartianu pentru a ieşi la vot împotriva unui regim ticălos 
reprezintă o nerespectare a prevederilor legale invocate. 

În aceeaşi măsură, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
a încălcat şi prevederile art. 40 alin. (3) din Legea audiovizualului care dispun că 
moderatorii au obligaţia să nu folosească sau să nu permită invitaţilor să 
folosească un limbaj injurios. 

 Astfel, Consiliul consideră că folosirea de către moderatorul emisiunii  
Radu Moraru şi invitatul acesteia, Grigore Cartianu, a unor expresii, precum: 
“bolşevici împuţiţi, bă ... bă ce trebuie călcaţi ca şerpii pe cap, cu legea în mână 
...”, “Nesimţiţii naibii!” sau “nemernicul ăla de primar din Târgu Jiu, Cârciumaru, 
ăla, subomul ăla, zicea că nu-i român ...”, contravine prevederilor privind protecţia 
demnităţii şi a dreptului la imagine a persoanei. 

O astfel de atitudine manifestată de către unul dintre moderatorii emisiunii 
şi unul dintre invitaţii acesteia, în ziua desfăşurării scrutinului pentru alegerile 
prezidenţiale, nu a fost întâmplătoare, ci scopul unei astfel de exprimări a fost 
acela de a denigra un competitor electoral şi pe reprezentanţii acestuia şi de a 
defăima imaginea primarului din Târgu Jiu, obiectivul unei astfel de manifestări 
fiind aceea de a influenţa opinia electoratului cu privire la opţiunea de vot a 
acestuia, fapt ce contravine prevederilor legale invocate. 

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,  
Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului S.C. NAŞUL, PRIETENII DE 
PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. cu amendă de 10.000 lei, cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului  
nr.  504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
  În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Decizia C.N.A. nr. 528/2014 
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
alegerea Preşedintelui României 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 
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DECIZIE: 

 

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI 
ASOCIAŢII S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 291.3/14.12.2011, al 
deciziei de autorizare nr. 1815.0/22.03.2012 şi reautorizare nr. 1815.0-
2/22.03.2012, pentru postul de televiziune NAŞUL.TV, se sancţionează cu 
amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 8 din Decizia 
nr. 528/2014 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale 
pentru alegerea Preşedintelui României şi ale art. 40 alin. (3) 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  
nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, 
radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la 
comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar  
18.00-22.00, următorul text: 

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NAŞUL.TV cu 
amendă de 10.000 lei, întrucât, în cadrul emisiunii „România încotro” difuzată în 
ziua alegerilor prezidenţiale au fost făcute comentarii electorale, deşi prevederile 
art. 8 din Decizia nr. 528/2014 privind alegerea preşedintelui României, interzic 
prezentarea oricăror mesaje şi comentarii cu conţinut electoral în ziua ce precede 
începerea votării şi până la închiderea urnelor. 

În acelaşi context, unul dintre moderatorii emisiunii şi unul dintre invitaţi  
au folosit un limbaj injurios, fapt ce contravine prevederilor art. 40 din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor 
au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj 
injurios.” 

 

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

PREŞEDINTE, 
 
 

 
LAURA GEORGESCU 

 

      
        Serviciul juridic şi reglementări, 
 
                   Şef serviciu Dumitru Ciobanu  


