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Telefon: 0799762154;  
 

- pentru postul  NAŞUL TV 
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21-23, sect. 3 

 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare, întocmite în baza sesizărilor                  
nr. 4687/24.05.2021, 5122/04.06.2021, 6105/05.07.2021 şi 6186/07.07.2021 cu privire la 
emisiunea “Să vorbim despre tine”, edițiile din 06 mai, 10 iunie şi 2 iulie  2021, 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 291.5/14.12.2011 eliberată 
la 08.02.2021 şi decizia de autorizare nr. 1815.2/08.02.2021). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor selecţii din înregistrarea 
emisiunilor menţionate, 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 și completările ulterioare, și ale articolelor 
40 alin. (1), (4) şi (6) și 47 alin. (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).  

Potrivit dispozițiilor 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. 

Conform normelor din Codul audiovizualului: 
- art. 40 alin. (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. 

- alin. (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze 
afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. 

- alin. (6): Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau 
asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale. 

- art. 47 alin. (4): Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare 
generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o 
comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, 
orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici 
fizice. 
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În fapt, în data de 6 mai 2021, postul de televiziune Nașul TV a difuzat, în direct, în 

intervalul orar: 20:03-01:10, emisiunea Să vorbim despre tine, cu marcajul AP, moderată de 
Gabriela Cosmina Calițescu. 

În cadrul emisiunii au fost reuniți polițiști, membri ai sindicatelor polițiștilor și un ofițer 
MAPN în rezervă, care au vorbit despre îndepărtarea ilegală din poliție a lui Paul Feroiu, care 
a fost declarat inapt de o comisie medicală. Respectivul polițist se afla, la momentul difuzării 
emisiunii în greva foamei.  

Atât moderatoarea emisiunii, cât și Radu Moraru, patronul postului Nașul TV, au făcut 
apel la unitate, ca oamenii pe 20 mai să ”lupte”, pentru o Curte Constituțională, cât mai 
aproape de poporul român. 

Invitații emisiunii: în studio: Paul Feroiu, polițist aflat în greva foamei, din IPJ Gorj,     
Dan Băzăvan, maior în rezervă MAPN; Prin Skype-Ioan Cănărău, președinte sindicat 
Europol; Aurel Munteanu, polițist care a fost în greva foamei timp de 17 zile, Valer Kovacs, 
agent șef, de la Timișoara, Marius Băcescu, agent șef principal de poliție IPJ Gorj, Marius 
Bărbulescu, comisar de poliție, Președintele sindicatului polițiștilor ”Mihai Viteazul”, Cristian 
Danciu, președinte SNAP, Cosmin Andreica-Europol, Iulian Surugiu, președinte onorific 
sindicat SNAP. 

Prin telefon a intervenit Radu Moraru. De asemenea, a mai intervenit prin telefon Sorin 
din București, maior în rezervă. 

Titlul afișat pe ecran: Polițistul Paul Feroiu în ziua 11 de refuz de hrană 
În cadrul emisiunii s-a vorbit despre problemele din Poliția Română, referiri la influența 

politicului în poliție, concursurile pentru ocuparea unor posturi de conducere, drepturile 
polițiștilor, controalele medicale și mai ales examenele psihologice care s-au făcut și se fac și 
în urma cărora unii polițiști au fost declarați inapt sau apt condiționat, așa cum a fost cazul lui 
Paul Feroiu, care a fost declarat inapt de o comisie medicală. S-au făcut ample referiri la șeful 
Inspectoratului de la Gorj, domnul Drăghiea Decebal. Moderatoarea emisiunii a încercat să-l 
contacteze pe șeful poliției din Gorj, care nu a răspuns însă la telefon. 

În intervențiile telefonice pe care Radu Moraru le-a avut în emisiune, a adus acuzații unor 
persoane din conducerea MAI (Bogdan Despescu, Raed Arafat). De asemenea, a vorbit 
despre orientarea sexuală a lui Raed Arafat și pare că în câteva situații l-a numit pe acesta 
Arahat (nu Arafat așa cum îl cheamă). 
Exemple din raport: 
⚫ 2- Reper 21.11, sel. 20 

Gabriela Cosmina Calițescu: Înainte de toate, haideți să vedem un scurt material care o să vă placă sau nu. 

S-a difuzat un reportaj, marca Târgu-Jiu TV. Pe ecran, s-a prezentat o imagine cu Paul Feroiu, care ținea în 

mâini o pancartă, pe care era scris: GREVA FOAMEI. Ulterior, în imagini, Paul Feroiu apare la festivitatea unui 

concurs la care a obținut locul I. 

Pe ecran s-a titrat: Polițistul Paul Feroiu în greva foamei! Paul Feroiu, luptător din cadrul serviciului pentru 

acțiuni speciale al IPJ Gorj, dublu campion la judo 

Reper 00.38, sel. 2 

Voce din off (textul este titrat și pe ecran): Poliția Română condusă și în 2021 de politicieni condamnați penal, 

cazul IPJ Gorj. Gorjul.... Un județ capturat de mafie. Un polițist îndrăznește să-l oprească în trafic pe fostul 

senator, Dan Ilie Morega. Apoi, trage focuri de avertisment după o mașină al cărei șofer fuge când e oprit de 

polițiști. Urmarea... Condamnatul penal Morega dă verdictul, public: polițistul nu e sănătos la cap! (Pe ecran 

au apărut imagini cu Dan Ilie Morega și Decebal Drăghiea). Apoi, același Morega îi dă ordin șefului IPJ Gorj, 

Decebal Drăghiea, să-l bage la evaluare psihologică pe polițist și să-l scoată ”cum trebuie”. Șeful poliției 

execută. Polițistul e declarat inapt și i se retrage dreptul de a purta armă. A doua zi, e transferat la sute de 

kilometri depărtare de acasă, de Morega, de Drăghiea și de același județ capturat de mafie. Cere conducerii 

MAI să fie retestat psihologic, verdictul psihologilor aserviți mafiei din IPJ Gorj, este infirmat! Polițistul își 

primește arma înapoi. Dar Drăhiea și mafia protejată de instituțiile putrede din Gorj rămân pe poziție, să-și 

facă ”treaba”, pe mai departe. De 11 zile, un alt polițist din Gorj, scos nebun după același algoritm, e în greva 

foamei, în fața sediului MAI din București. A stat în greva foamei și de Paște, dar instituțiile din București, la 

fel de sănătoase ca acestea din Gorj, nu vor să știe de el. (...) 

GREVA FOAMEI. Ulterior, în imagini, Paul Feroiu apare la festivitatea unui concurs la care a obținut locul I. 

Pe ecran s-a titrat: Polițistul Paul Feroiu în greva foamei! Paul Feroiu, luptător din cadrul serviciului pentru 

acțiuni speciale al IPJ Gorj, dublu campion la judo 

⚫ 5- Reper 41.03, sel. 20 
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Gabriela Cosmina Calițescu: Voiam să vă întreb, chiar atât de greu i-o fi domnului ministru, încât, iată, să 

acorde puțină atenție și să stea față-n față cu Paul, să-i prezinte documentele personal, să facă o analiză, având 

în vedere că, iată, este fără precedent, de o sărbătoare pascală, totuși, să ai un coleg în fața Ministerului de 

Interne și totuși să-l ignori, având în vedere că, iată, este a 11- a zi și se vede foarte clar determinarea lui Paul, 

care nu cedează. Ne auziți, domnul Surugiu? 

Iulian Surugiu: Eu cred, eu cred că domnul Ministru de Interne și probabil dacă Paul astăzi a fost la Comisia de 

Abuzuri din Senat, oamenii ăștia din Senat trebuie să-și dea seama de cum funcționează instituția asta. Eu cred 

că (neinteligibil) în spațiul pubic mult prea multe cazuri în care psihologii, eu nu spun nimic, nu vreau să mă 

cert cu nimeni, și-au făcut sau nu și-au făcut treaba, dar cu certitudine pot să spun că au existat și încă există 

psihologi care execută comanda șefilor, ați prezentat mai devreme un material... 

Gabriela Cosmina Calițescu: Da.(...) 

Iulian Surugiu;: Deci, influența politicului se vede foarte clar și atunci (neinteligibil)... 

Gabriela Cosmina Calițescu: Da. Păi, aș vrea să-l întreb și pe domnul comisar de poliție, Marius Bărbulescu, 

ce părere aveți de, de ceea ce se întâmplă la Gorj, iată, un material extrem de evident, în care clar că dacă ești 

om politic, poți să tai, să spânzuri, vorba aia românului, în județ la tine, că ești mai presus de orice. 

Marius Bărbulescu: (...) Doamnă, cazul de la Gorj nu este singular. Aceste lucruri se întâmplă peste tot în 

România din păcate, din păcate, factorul politic are impresia că este mai presus de lege, de foarte multe ori, 

din păcate. Este incredibil ceea ce ați prezentat dumneavoastră cu colegul, în sensul că, așa cum a zis colegul 

anterior, dacă pentru atenționare, un avertisment, colegului i s-a retras armamentul și a fost declarat inapt, vă 

dați seama dacă colegul ar fi făcut vreo faptă, i-ar fi făcut un dosar penal, i-ar fi dat o amendă, înțelegeți 

dumneavoastră lucrurile... 

Gabriela Cosmina Calițescu: Ar fi fost desființat sau le ce să se aștepte un polițist în condițiile în care, iată, are, 

aplică legea că legea, de fapt, este și pentru unul și pentru altul. 

Invitat: Ajunge la psihiatrie. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Ajunge clar internat la psihiatrie, pentru că așa își dorește omul politic? 

Marius Bărbulescu: Da. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Omul politic nu trebuie să respecte legea în România, legea e doar pentru unii și 

pentru alții nu? 

Marius Bărbulescu: Se pare că pentru dumnealor, cel puțin, așa cum gândesc unii, nu există lege, ei au impresia 

că ei sunt legea. Eu stau și mă întreb: oare acești demnitari, acești funcționari publici cu statut special, aparte, 

au fost testați din punct de vedere psihologic, atunci când au fost numiți în aceste funcții? Vedeți dumneavoastră, 

acest prefect, domn prefect, pur și simplu l-a umilit, l-a jignit incredibil pe colegul nostru, dacă ar avea probleme 

de natură psihică, psihologică, sau psihiatrică. 

Gabriela Cosmina Calițescu: De ce, pentru că nu-l cunoaște, că nu-l cunoaște pe domnul prefect, asta înseamnă... 

Reper 04.19, sel. 5 

Marius Bărbulescu: Domnul prefect, domnul prefect Morega oare era cu testarea asta psihologică la zi, în 

momentul în care a făcut acea afirmație? Vedeți dumneavoastră, iar un lucru foarte interesant pe care aș vrea 

să-l punctez legat de această speță a colegului de la Gorj, dacă inspectorul, șeful inspectoratului IPJ Gorj, 

domnul Drăghiea, dacă bine am reținut... 

Gabriela Cosmina Calițescu: Da. 

Marius Bărbulescu: l-a declarat inapt și i-a luat pistolul, un alt inspector-șef de la Călărași a solicitat mutarea 

în interesul serviciului al colegului nostru chiar și așa declarat inapt și la scurt timp, la o nouă retestare, omul 

a fost declarat apt și i s-au acordat toate drepturile legale. Incredibil! Deci, practic, în Poliția Română, vedeți 

dumneavoastră, dacă sunt unii șefi de inspectorat care, din păcate, sunt o rușine, alții, uitați, merită toată 

aprecierea și respectul nostru (...).  

Reper 08.00, sel. 5 

Valer Kovacs: Pentru gesturi obscene, exact, exact, exact, pentru gesturi obscene putea să fie sancționat. Dacă 

pentru un asemenea gest, avertisment, colegul meu a fost apt limitat și mutat într-un alt județ... 

Paul Feroiu: A fost inapt, nu apt limitat, inapt. 

Valer Kovacs: cine a făcut acest lucru sau cine a dat acea dispoziție, trebuie să-și dea demisia urgent, urgent. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Păi nimeni altul decât domnul Drăghiea Decebal, comisar-șef IPJ Gorj. 

Valer Kovacs: Trebuie să-și dea demisia urgent sau domnul ministru... 

Reper 08.33, sel. 5 

Gabriela Cosmina Calițescu: Colegii, haide să încercăm să-l sunăm pe domnul comisar-șef IPJ Gorj, domnul 

Drăghiea Decebal, să vedem dacă răspunde și dați-mi și mie sunetul aici în platou, să-l auzim direct (...) 

Reper 09.25, sel. 5 

Gabriela Cosmina Calițescu: Da, nu-l mai auzim pe, se pare că domnul comisar-șef de la Inspectoratul al 

Poliției Gorj nu dorește să intre în direct cu noi, asta înseamnă, da, haide să mai sunăm o dată! 

Invitat: Aș avea o rugăminte. 
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Gabriela Cosmina Calițescu: Hai să mai sunăm încă o dată, că se pare că ar fi răspuns, spune colegul meu, ia 

să vedem, numai o secundă! Ia să vedem! Da, nu răspunde. Răducu, hai să facem cartoane. Primul carton pe 

care să-l punem aici pe video wall și poate-l umplem până la finalul emisiunii, iată, comisarul-șef IPJ Gorj, 

Drăghiea Decebal nu răspunde, să-i punem așa la tabel pe toți, facem tabelul aici, a personajelor importante 

care, culmea, sunt plătiți foarte bine și iată, nu-și asumă în fața publicului tot ceea ce se întâmplă, pentru că 

la așa ceva ar trebui să răspunzi în fața societății, că de fapt societatea plătește, nu, orice instituție publică, 

salarii, beneficii și așa mai departe. De ce nu, poate reușim să îl luăm prin legătură telefonică și pe șeful 

Poliției Române, pe domnul Eduard Miritescu, nu, Mirițescu, Miritescu, cum l-o chema, să vedem dacă 

răspunde dânsul, cu privire la ceea ce se întâmplă în Gorj și probabil cu ceea ce se întâmplă în fiecare județ. 

Te rog, Paul! 

Paul Feroiu: Aș vrea să introduceți pe Marius Băcescu, pentru că are 27 de ani de poliție la Gorj și poate să 

spună foarte multe, pentru că a fost în foarte multe evenimente și a fost acolo, la Gorj, nu de azi de mâine se 

întâmplă și asta el poate s-o confirme sau s-o infirme, că sunt foarte, foarte multe probleme, are 27 de ani, iar 

în luna decembrie a fost amenințat că dacă nu iese la pensie, va fi trimis la comisia medicală. Tot de psiholog 

a fost amenințat. 

Reper 11.40, sel. 5 

Gabriela Cosmina Calițescu: Da. Este evident că nici șeful Poliției Române nu răspunde, îl trecem și pe 

dumnealui aici, pe tabel, da, șeful Poliției Române nu răspunde, iată. Așa să le punem, nu răspunde în fața 

națiunii, că de, dumnealor își permit. Ce spuneți domnul Surugiu, chiar așa, un șef al poliției nu ar trebui să 

iasă public, să spună, mai ales când aceste lucruri iată, sunt publice, în momentul în care, iată, cazul 

colegului dumneavoastră Paul, aici de față, este a 11- a zi și totuși niciun oficial din toți ăștia pe care-i avem 

nu au curajul și bărbăția de a ieși în față să spună ce se întâmplă și ce fac în sensul ăsta ca Paul să meargă 

acasă lângă familie, să meargă să-și facă meseria așa, cu onoare, cu demnitate, cum a făcut-o atâția ani? 

Iulian Surugiu: Eu cred că după ce ați prezentat materialul tot de la Gorj (neinteligibil), domnul ministru, 

după ceea ce a spus Paul, eu cred că Ministerul de Interne sau Poliția Română ar fi trebuit deja să fi ieșit cu 

un comunicat public, în mod public, pentru că totuși vorbim de o situație destul de gravă, eu cred că se va 

întâmpla, mâine, poimâine, probabil Ministru de interne va da un comunicat de presă sau va informa opinia 

publică (...). 

Reper 02.32, sel. 7 

Gabriela Cosmina Calițescu: Da, domnule Surugiu, cât îi ia domnului ministru, înțeleg, n-a avut timp în prima 

zi, n-a avut timp în a doua, în a treia, domne, au trecut 11 zile. Cât mai trebuie să treacă, până leșină omul în 

fața Ministerului de Interne? 

Iulian Surugiu: O comisie lucrează la Gorj la lucrurile astea. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Apoi dacă tot la Gorj, aoleu, domnul Surugiu, dacă tot la Gorj, unde se întâmplă 

tot așa, cum am arătat mai devreme, tot acolo se fac verificări și tot aceleași persoane... 

Iulian Surugiu: Eu sper să fie făcute cum trebuie. 

Paul Feroiu: Ce vreau eu să vă spun, de doi ani de zile raportez întruna. Uitați că acuma ies și filmări cu 

abuzuri. De un an Cristi e martor și domnul Surugiu, spun de acest copil din decembrie că a pățit-o și le-am 

povestit faza, acuma am venit și au apărut și imagini. Deci, toată lumea-i nebună, numai doamna psiholog și 

cu doi-trei, deci asta am vrut să scot în evidență, de doi ani raportez că se întâmplă abuzuri, se întâmplă 

tracasări ale subordonaților și alea, nimeni, nimeni n-a vrut să ia aceste lucruri în calcul, să zică, bă frate, 

toată lumea spunea ori așa, ori așa, da hai să vedem dacă are nebunul ăla dreptate (...). 

Reper 04.49, sel. 9 

Marius Băcescu: Ce pot să spun? Atâta timp cât acești așa ziși psihologi, care au o dublă subordonare, una că 

se subordonează la București, Departamentului de Psihologie și în al doilea rând se subordonează 

inspectorului-șef. Atâta timp cât se subordonează inspectorului-șef e o întreagă mafie, e o întreagă mafie. Păi, 

vorbim de Gorj, da? Cine l-a adus pe Drăghiea la Gorj? Tatăl lui care conduce Mehedințiul de 30 de ani. De 

30 de ani conduce județul Mehedinți. Știm cu toții, da? A fost implicat acum doi ani de zile în, cu prostituata, 

când a lăsat-o gravidă. S-a întâmplat ceva la Gorj, a venit vreo comisie de la București? Nu. Șeful poliției 

municipale, a fost... 

Gabriela Cosmina Calițescu: Aoleu, pe bune? Stați, stați, stați, stați o secundă! Păi ați dat o informație, 

lămuriți-mă și pe mine, că nu știu, ce prostituată a rămas gravidă cu domnul inspector-șef de la... 

Marius Băcescu: A fost dat în spațiul public doamnă a fost... 

Gabriela Cosmina Calițescu: Iertați-mă, n-am urmărit acuma ce face fiecare inspector-șef, da` lămuriți-mă, ca 

să înțeleagă și telespectatorii despre ce vorbim, păi acolo, în funcția aceasta de inspector-șef al poliției 

județene Gorj, nu trebuie să fie un om cu o moralitate, că despre asta vorbim? 

Marius Băcescu: Ba da, despre asta vorbim. Despre moralitatea domnului... 

Gabriela Cosmina Calițescu: Păi și atunci, ce mai caută acest domn în funcție, iertați-mă? 

Marius Băcescu: a fost, a avut o relație, o întâlnire cu o prostituată la care, după un timp a rămas gravidă, 

aceasta a ieșit... 
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Gabriela Cosmina Calițescu: Adică n-a avut o relație, dați-mi voie, că sunt femeie. Nu cred că rămâi gravidă 

dintr-o singură relație. 

Marius Băcescu: O relație mai lungă, așa, știu, știu... 

Gabriela Cosmina Calițescu: Da. Am înțeles. 

Marius Băcescu: Șeful poliției municipale, la fel, a fost implicat, tot la fel, într-un scandal sexual cu o 

subordonată, din păcate, la timpul ăla, când veneau de la iarbă verde, a avut loc un accident rutier, unde au 

fost implicați în accidentul rutier, au făcut niște mișmașuri prin documente, unde și i s-a retras avizul 

domnului, pe o perioadă de câteva luni de zile, după care a revenit în funcție, despre ce vorbim? 

Gabriela Cosmina Calițescu: Extraordinar! 

Marius Băcescu: Mie dacă mi se retrăgea avizul, păi îl mai primeam vreodată? Niciodată, niciodată nu mai 

vedeam eu aviz, exact cum i s-a retras și avizul psihologic. Adică vin la serviciu, mă duc să-mi iau armamentul 

din dotare și-mi zice nu mai iei armamentul că ți-a fost retras. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Doamne ferește, păi cum, vi s-a retras așa... 

Marius Băcescu: Da, am postat pe Facebook, am un comentariu, la adresa unui cetățean care s-a spânzurat 

într-un spital de psihiatrie din Târgu-Jiu, un boschetar și pe motivul ăsta m-a trimis la... motivul, motivul nu a 

fost ăsta, motivul a fost ca să mă trimită la reexaminare, pentru că eu primisem un salariu de excepție și eram 

în perioada de 6 luni de zile și așa mi s-a tăiat din salariu, ca să nu mai pot beneficia pe ultimele 6 luni de o 

pensie întreagă, cum o meritam și mi s-a diminuat și salariul și pensia acuma, din cauza domnului Drăghiea. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Da` acuma... 

Marius Băcescu: Să nu vă spun la Gorj că știu toți colegii din țară, vinerea, începând de vinerea seara și până 

duminică toată lumea vine la muncă, toți șefii vin la muncă, pe fiecare lună câte 90 de ore bagă. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Cum, domne, cum așa ceva, că acuma iertați-mă, eu mă cam plimb prin București 

și nu prea văd lumea la muncă? 

Marius Băcescu: Lunea, marțea, miercurea, joia, când sunt probleme în oraș nu vezi picior decât cei care sunt 

planificați în serviciu, vineri, de vineri știu toți ofițerii, sunt la servici, în stradă. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Extraordinar, deci eu nu cred așa ceva, dar se plătește dublu, bănuiesc. 

Marius Băcescu: Să nu mai vă spun că toți șefii, inclusiv anul ăsta în ianuarie, șeful poliției municipale a 

beneficiat de salariu de excelență. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Aoleu, dar ce a făcut de a beneficiat? 

Marius Băcescu: Pentru ce? Pentru ce a beneficiat? Asta m-am întrebat și eu, ce a făcut acest om pentru 

această instituție, că nu a făcut absolut nimic, ia salariu de excepție. La dumnealor se poate, dar la noi nu și 

multe altele. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Domnul Bărbulescu, vă rog frumos, interveniți și dumneavoastră, că eu nu mai 

înțeleg ce se întâmplă în Poliția Română, iertați-mă. 

Marius Băcescu: Așa și cu Paul. Paul când a început cu pregătirea cadrelor, când a început să se dea la ei, 

gata, l-au înmuiat, l-au tras pe linie moartă. Psihologii sunt Dumnezei. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Domnul Bărbulescu, da, haideți să-l auzim și pe domnul Bărbulescu, vă rog! 

Marius Bărbulescu: Doamna Gabriela! 

Reper 10.03, sel. 9 

Gabriela Cosmina Calițescu: Pe mine mă ia capul, stimate domn, iertați-mă, cum se poate, pe mine mă ia 

durerea de cap și este foarte clar că suntem, (...) o secundă, o secundă, vă rog eu frumos să vă închideți 

microfoanele și exact așa cum vă invit să vorbiți, că nu ne mai înțelegem. Domnul Bărbulescu, cum se poate să 

avem un șef în funcția de inspector general sau cum s-o numi, că, iertați-mă, inspector-șef la Gorj (...), în 

condițiile în care vorbim de moralitate zero, iertați-mă? O astfel de funcție, omul trebuie să fie moral, să-și 

iubească familia, să-și iubească comunitatea, să-și iubească colegii, păi așa ceva, iertați-mă, înseamnă că ne-

am dus naiba cu totul, iertați-mă că spun asta (...). 

Alt aspect semnalat de petent: un invitat al emisiunii fumează. La ora 20.39 (sel. 12) se poate remarca cum 

Marius Băcescu, agent șef principal de poliție IPJ Gorj, invitat al emisiunii prin Skype, fumează, în timp ce 

invitații și moderatoarea discută. 
 

Alte constatări: 

⚫ 10- Reper 11.47, sel. 23 

Gabriela Cosmina Calițescu: Iată, este colegul meu, Radu Moraru, din nou alături de noi, te rog, Radu! 

Radu Moraru: Da, am vrut să intervin pentru că, fără să vă supăr, discuția riscă să meargă pe o zonă strict a 

polițiștilor. Or noi, în momentul ăsta, suntem în aceeași oală, polițiști, militari, jandarmi... 

Gabriela Cosmina Calițescu: Păi asta a spus și Valer mai devreme. 

Radu Moraru: Exact, adică noi suntem în aceeași oală. Noi nu discutăm acuma de problemele polițiștilor, pentru 

că problemele polițiștilor nu se pot rezolva fără a avea o țară rezolvată, fără a avea o constituție și fără a se 

respecta această constituție, pentru că, de fapt, asta s-a întâmplat. Ăștia au încălcat Constituția, ca să dea o 

legea 55, care i-a pus pe polițiști într-o imagine foarte proastă, pe jandarmi într-o imagine foarte proastă, după 
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aia au băgat armata în vaccinare, care e o imagine foarte proastă și așa mai departe. Au încercat și cu preoți, 

da? De ce eu vreau să vă spun tuturor este: oameni buni, suntem în al 13- lea ceas, dezbrăcați-vă de haina de 

polițist, de haina de militar și deveniți cetățeni, pentru că doar atunci veți fi percepuți că vă luptați pentru 

neamul românesc și nu pentru problemele pe care le are fiecare dintre dumneavoastră. Asta e prima observație, 

din afară, că mă uit la emisiune. Și a doua chestiune e foarte simplu, uite, suntem aici toți bărbați, Gabriela este 

singura femeie. Și eu vă întreb fără să se supere doamnele și domnișoarele pe mine: sunteți bărbați. Domne, cine 

conduce, domne, Ministerul de Interne, hai să dăm nume, că văd că nu dăm nume. Cine e șeful DGPI? Cine este 

șeful Despescu? Că n-am auzit nume. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Le-am anunțat, Radu, cum, le zic în fiecare seară aici. 

Radu Moraru: Sigur că da, dar ideea e că vreau să aud... orice cancer, orice pește de la cap se împute. Cum e 

posibil ca Arafat, Despescu și încă vreo doi să conducă toată România, să conducă o dictatură medicală, 

militară, cum vreți voi, să se spună că nu mai ai voie să mergi la spectacol, la teatru, la meci de fotbal decât 

dacă ești vaccinat, că spune Ministerul de Interne. Nu înțelegeți că sunteți folosiți cu toții și polițiști și 

jandarmi și militari? Ce caută armata într-o vaccinare? Dar ce treabă are armata, suntem în război? Dacă 

suntem în război, să se declare războiul. Încă o dată, nu vedeți că sunteți folosiți ca uniforme? Uniformele 

albe au fost folosite, adică medicii, uniformele militare, uniformele, ca să le spunem negre, preoții, deci tocmai 

asta e discuția. Până la urmă, dacă stăm să discutăm doar despre problemele poliției, nu ajungem la nimic. 

Poliția este condusă de niște oameni. Cine este cancerul poliției? Hai să dăm nume! Arafat este cancerul 

poliției, știu. Despescu, ce rol are? Pentru că Despescu poate nu știți, dar conduce toate departamentele 

poliției, deci Despescu practic, Ministrul de Interne practic, nu vreau să vorbesc de el, că ăsta este un amărât, 

un pârlit. Ăsta este șantajat cu 7000 de dosare, ăsta este un muțunache. Ministrul de Interne, Bode, este un 

muțunache, este fiul ploii. Deci, Ministerul de Interne este condus de niște oameni, ăștia trebuie arătați. Care 

sunt? Despescu este unul dintre ei. N-aud de el. Arafat, acuma l-au scos un pic în decor, pentru că devenea 

prea, stârnea ura. Care sunt generalii, că repet, până nu punctăm lucrurile acestea, că le știți, până nu vedem 

cine sunt acești oameni și-i numim, n-o să rezolvăm cancerul. Cancerul așa se face, repet, Poliția Română 

dacă vorbim de poliție este în metastază. La metastază se taie, nu se discută, nu se negociază, tai cancerul. (...) 

Că, repet, dacă cetățenii se unesc pe 20 mai, da, rezolvăm problema și apoi vedem care e cancerul, pleacă 

singuri, n-o să aibă elicopter. Pentru că noi ce constatăm? Domne, de fapt Ministerul de Interne, că acuma vă 

spun eu, dacă nu vreți să spuneți dumneavoastră, vă spun eu, Ministerul de Interne e condus de 3 oameni și 

știți bine cine sunt cei 3 oameni, dar eu nu pot să-i numesc, pentru că nu sunt din sistem, cum se spune, dar 

Despescu conduce, Arafat conduce. Dați-mi și a 3- a persoană, spuneți dumneavoastră, că ăștia conduc, nu 

Bode, nu Iohannis, nu altul (...)... 

Reper 09.43, sel. 10 

Gabriela Cosmina Calițescu: Asta v-am întrebat și pe dumneavoastră, domnul Danciu nu să-mi explicați din 

nou. Care este a treia persoană, pe care, iată, colegul meu, Radu Moraru, cu siguranță o cunoaște, eu n-o 

cunosc, poporul român n-o cunoaște. Cine sunt acele 3 persoane, că se pare că ministrul nu vrea să 

vorbească, eu am încercat o săptămână întreagă să vorbesc cu dânsul, de sâmbăta trecută, nu dorește să 

vorbească, la fel cum nu dorește să vorbească nici domnul Despescu, cum nu dorește nimeni. 

Radu Moraru: Gabriela, Gabriela! 

Gabriela Cosmina Calițescu: Da. 

Radu Moraru: Ministru este, repet, nici nu există, se iau decizii în Ministerul de Interne, fără ca el să știe. El este 

un plimbăreț, își ia banii și se spune să tacă. Eu vreau să aflu de la polițiști, care este a treia persoană. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Păi asta l-am întrebat și eu pe domnul Danciu lăsând la o parte, să-mi zică 

persoana, a început din nou să-mi spună același lucru, pe care oricum l-am înțeles. 

Reper 10.29, sel. 10 

Radu Moraru: Nu, tocmai asta e ideea pentru că, repet, dacă nu numim persoanele... Noi spunem așa, suntem 

oprimați de factorul politic, păi factorul politic acționează prin oameni din Ministerul de Interne. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Absolut, doar prin oameni. 

Radu Moraru: Cum acționează? Prin șantaj. Arafat este homosexual, da, o știe toată lumea, toată poliția 

română, adică nu e ceva și e o mândrie pentru Arafat, că acuma se poartă, nu e ceva degradant... 

Gabriela Cosmina Calițescu: Fiecare face ce vrea în dormitorul lui. 

Radu Moraru: E legea europeană. 

Gabriela Cosmina Calițescu: Da. 

Radu Moraru: Despescu are alte dosare de șantaj, din moment ce Despescu conduce cele 24 de compartimente 

ale Ministerului de Interne. (...) Uite vă dau un singur exemplu, pe care polițiștii nu l-au știut: în momentul în 

care într-o localitate avem incidența sub 3 la mie, voi știți că legea spune că nu trebuie să porți mască pe 

stradă? Și cu toate acestea, polițiști, jandarmi, toți au amendat mii de români, deși ei nu trebuiau să poarte 

mască pe stradă sub 3 la mie, în legea asta de rahat, de Arahat 55 scrie treaba asta, care e oricum 

neconstituțională (...). 

Reper 20.30, sel. 10 
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Radu Moraru: Valer, Valer Kovacs, dragul meu, întrebarea e simplă, când tu ai avut probleme, Valer Kovacs, 

Nașul TV a fost lângă tine. Despescu n-a fost lângă tine, Arafat n-a fost lângă tine și tocmai asta vă spun: 

oameni buni, când spui depolitizarea este o chestie generală, n-o înțelege nimeni, poporul nu înțelege. Când 

spui: domne, cancerul Poliției Române este următoarea listă și puneți pe listă oamenii, nu sunt șefii de 

inspectorate, că ăia sunt puși de ăștia care conduc. Repet, încă o dată, nu înțeleg de ce nu se vorbește despre 

Despescu. Ăsta conduce 24 de unități administrative ale Ministerului de Interne și repet, e un copil, pe lângă 

invitații din această seară, e un copil. Cum e posibil să dai unui copil atâta putere? Păi, numai dacă eu îl 

șantajez, dacă e șantajabil și nu vreau să spun în seara asta cu ce e șantajabil Despescu. Arafat, v-am spus, 

Arafat e Arafat. Cum e posibil ca Poliția Română să-și șifoneze imaginea cu acest Arafat care și-a permis să, 

cum să spun, să facă din Poliția Română un terminator al populației române și ei se lăudau seara. Ministerul 

de Interne a aplicat amenzi, sute de milioane, miliarde, timorarea populației. Cum e posibil acest lucru? Cum 

e posibil această dictatură? Cum ați acceptat, sau cum acceptă Poliția Română, ca acest neica nimeni, acest 

valutist, contrabandist, agent al unor servicii secrete, homosexual, da, declarat, să conducă Ministerul de 

Interne, ca portavoce (...)? 

Reper 23.28, sel. 10 

Radu Moraru: Urmează destructurarea. Repet, n-ați înțeles ce am spus în prima mea intervenție. Urmează 

destructurarea definitivă a Poliției Române, ca să vină tot felul de Arafați, din afară și ăia vor fi polițiști care 

execută ordine, care nu sunt creștini, în primul rând și care nu sunt români, pentru că ei n-au nevoie de 

această forță care sunteți voi, Poliția Română. Asta trebuie să înțelegeți, că sunteți niște lideri, sunteți niște 

lideri care trebuie să înțelegeți lucrul ăsta simplu. Ați fost puși să fiți un fel de bau bau pentru întreaga 

populație a României, Și eu tocmai asta vă cer: faceți un pas înapoi și arătați-ne ăia care v-au dat ordinele, 

ăia care au spus: domne, trebuie să faceți asta, nu politicul, politicul e o chestie așa, trecătoare. Mai ține minte 

cineva, dacă-i întrebi pe români nu mai ține minte nimeni cine este Manivelă, cum îi spuneam eu lu 

nenorocitul ăla de turnător de securitate, acceptat să fie Ministru de Interne, un turnător securist, de pe 

vremea lui Ceaușescu, și-a turnat toți prietenii. Are dosarul de bubuie și acuma e nevolnicul ăsta de Bode, 

care nici mustață n-are. Cum acceptați așa ceva? Cum puteți să fiți bărbați să spuneți: domne, ce caută ăsta? 

Nu suntem, nu acționăm. Cum acceptați ca un puștiulică, cum e Despescu să conducă, de fapt, 24 de 

organisme ale Ministerului de Interne? Cum nu știți care e a treia persoană? Care e a treia persoană (...)? 

Reper 30.01, sel. 10 

Radu Moraru: Da, este foarte, foarte, deja știu din procese pentru că noi am asistat foarte mulți români la 

procese cu avocații noștri, este perfect adevărat ce spune invitatul nostru și îl felicit, așa este, domne, șefii sunt 

ăia care fac bani mulți, sunt ăia care au curve, amante, vile, iar cei care plătesc sunteți cei care sunteți 

polițiștii națiunii române. De aceea s-a instituit această teroare în Ministerul de Interne și de aceea eu vă 

spun: scăpați de cancerul din interior, că, repet: dacă Iohannis, hai să vă dau exemplul Nașul TV. Cum vă 

explicați că Nașul TV, eu sunt patronul, da? Cum vă explicați că Nașul TV nu primește ordine? Cum vă 

explicați că poate să mă sune și Iohannis și nevastă-sa, nu ne interesează, pentru că suntem curați, pentru că 

suntem puternici și pentru că luptăm pentru neamul românesc și nu pentru neamul românesc, ci pentru 

viitorul neamului românesc. Eu când îl am pe Mircea cel Bătrân, sau Mircea cel Mare, cum e numit, pe bună 

dreptate, când îl am pe Ștefan cel Mare, când îl am pe Vlad Țepeș, când îl am pe Mihai Viteazul, când îl am pe 

Brâncoveanu, când îl am pe Tudor Vladimirescu, când îi am pe Bălcești și toată generația aia, mă sperie pe 

mine Iohannis, Despescu, Arafat? Adică vine un străin în țara mea, un anticreștin, să-mi spună mie cum am 

voie să avem Paștele. Oameni buni, voi n-ați văzut ce luptă am dus, când le-am spus: băi, Paștele este al 

nostru, ce-o să faceți? Trimiteți poliția, trimiteți jandarmii să ne bată când ne strângem de Paști? Și n-au avut 

curaj și au zis: bine, relaxăm până la ora 5 dimineața. Măi Arafatule, păi la 5 dimineața oricum aveau 

oamenii voie să circule liberi. Nu înțelegeți ce forță avem noi, neamul românesc? Ne conduc pe noi niște 

străini sau niște neica nimeni puși de străini (...)?  

Reper 37.50, sel. 10 

Marius Bărbulescu: Domnul Radu, mă scuzați, mă scuzați, colega dumneavoastră doamna Gabriela, la 

începutul emisiunii a încercat să-i contacteze telefonic și pe domnul ministru și pe domnul șef de inspectorat 

de la Gorj, niciunul n-a avut curajul să intre în direct... 

Radu Moraru: Normal. 

Marius Bărbulescu: să spună două vorbe despre instituția pe care o reprezintă și o conduc. Vă dați seama ce, 

eu nu mai spun nimic, sunt convins că toată lumea a tras concluziile de rigoare (...). 

Reper 41.05, sel. 10 

Radu Moraru: Pentru că, repet, emisiunea din această seară este istorică, pentru că ați dat un gram de mare 

încredere poporului român, care aștepta din partea tuturor uniformelor, să arate că nu sunt bau baul 

României și că nu Arafat conduce România și nu Despescu și nu Iohannis. România trebuie să fie condusă de 

români, că ei plătesc taxe și impozite, iar așa cum au spus toți invitații, poliția, jandarmeria, pompierii, militarii, 

sunt în slujba poporului român. Jurământul, chiar dacă este trucat, de fapt se subînțelege jurământ față de 

poporul român și față de patria română, nu față de politicieni, ăștia mâine dispar. Iohannis este un pârlit de 
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șantajabil, vă spun așa, ca să știți. Dacă mâine nu mai e președinte intră în pușcărie și el și nevastă-sa, 

punct. De ce vorbim? Adică noi toți care suntem curați, suntem patrioți, n-avem șantaje, ne lăsăm conduși de 

asemenea scursuri umane? Niciodată (...).  

Reper 47.12-Și încă o dată, uite n-am reușit să aflu de la invitații dumneavoastră, domne, care este al treilea 

om, deci, repet, eu v-am spus două nume, da, Arafat, Despescu, amândoi cu dosare cât casa, care e al treilea 

om? Hai să-l aflăm care e al treilea om și să-l numim, ca să știm de unde vine cancerul și pe cine apasă 

politicul butoanele, că dacă mâine scăpăm de ăștia doi și de al treilea, e mai simplu în tot ce înseamnă 

Ministerul de Interne (...). 

Reper 15.27, sel. 11 

Radu Moraru: Degeaba merge Paul la Despescu, degeaba așteptați dumneavoastră ca Despescu să rezolve 

ceva, că repet, Despescu este partea cancerului. Dacă nu știți că Despescu conduce Ministerul de Interne cu 

Arafat... 

Gabriela Cosmina Calițescu: Da, îi rog pe colegii să-l și sune pe Despescu, pe domnul Despescu secretar de 

stat, să intre în legătură cu noi (...)! 

Reper 16.49, sel. 11 

Radu Moraru: Suntem niște bărbați și o doamnă care a reușit să îngenuncheze Ministerul de... Ministerul 

Apărării. Deci, Gabriela a reușit să dea șah mat Ministerului Apărării, bun. Îi putem spune că suntem niște 

învingători. Cum e posibil ca Despescu, ca Arahat, bun, Arahat nici n-are rost, bun, ca Despescu să nu ceară 

să intervină în emisiunea din această seară? Are telefonul meu, are telefonul Gabrielei. Ce bărbat e 

Despescu? 

Gabriela Cosmina Calițescu: Colegii noștri, Radu, iată îl sună și acum pe domnul Despescu, să vedem dacă 

răspunde, adică l-am sunat seară de seară. 

Radu Moraru: N-are nicio legătură, ascultați-mă ce vă spun, repet. Structura este așa: Despescu conduce, 

Arahat este sub Despescu, pentru că are dosarul mai greu de șantaj și repet, Arahat e homosexual și el este 

foarte vulnerabil pe treaba asta și de aceea... (...) 

 Radu Moraru: Nu, ascultați-mă puțin, deci... 

Ioan Cănărău: Ați observat (neinteligibil) 

Radu Moraru: Arahat, Arahat este homosexual și cu asta l-au șantajat, îl șantajează de 20 de ani, este agent 

secret șantajat de vreo 3 servicii, lucrează la 3 servicii, nu contează. El execută ordinele. 

Marius Bărbulescu: Serviciile noastre ce fac, domnul Radu Moraru, unde lucrează (...)? 

Radu Moraru: Ascultați-mă puțin, nu, ascultați-mă puțin, discuția, nu divagăm, repet, serviciile noastre sunt vai 

de mama lor. Deci Arafat este un homosexual pe care eu îl cunosc din 1987, de atunci știam că e homosexual 

și nu discut detaliile și el este șantajat, pus în fruntea țării să dea ordine și așa mai departe, Despescu este 

șeful lui. E, Despescu are un șef, ei, e, aici vă rog pe toți să-mi spuneți cine e șeful lui Despescu, că nu este 

Iohannis, repet. 
 

- În aceeași ședință publică a fost analizat și raportul de monitorizare cu privire la 
emisiunea “Să vorbim despre tine”, edițiile din 10 iunie și 2 iulie 2021, moderate de Gabriela 
Calițescu. 

Redăm din raport: 
Postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 10.06.2021, în direct, în intervalul orar 22:00-00:10 

emisiunea Să vorbim despre tine. Emisiunea a fost difuzată cu semnul de avertizare AP. Acest program poate fi 

vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. 

Nu au fost prezentate înainte de difuzarea emisiunii motivele pentru care este restricționată vizionarea. 

Unul dintre subiectele emisiunii s-a referit la mafia imobiliară care ar exista în Târgu-Jiu. 

Subiectul a fost discutat cu următorul invitat: Zamfir (moderatoarea nu a prezentat numele complet al 

invitatului). 

Titluri și informații afișate pe ecran cu privire la aspectele reclamate: CORUPȚIE FĂRĂ SFÂRȘIT / MAFIA 

IMOBILIARĂ; tel: 0759 812 912 / Telegram, signal: 0762 090 780 / comunicare@nasul.tv. 

La începutul ediției, moderatoarea a citit o scrisoare trimisă postului de televiziune Nașul TV de invitatul 

emisiunii, domnul Zamfir. Acesta susținea că în Târgu Jiu există o mafie imobiliară în care sunt implicate mai 

multe instituții împotriva cărora deține probe. 

Gabriela Calitescu: (...) o să vă spun așa, ce ne-a scris invitatul meu la acel moment, fiind un telespectator Nașul 

TV, o știre tare despre corupția fără sfârșit din România, citez: „Bună ziua! Sunt Zamfir de la Târgu Jiu. În 

legătură cu emisiunea pentru mafia imobiliară din Târgu Jiu, tot ce avem este bazat pe probe, documente și 

foto despre acest grup infracțional organizat de Primăria Municipiului Târgu-Jiu, protejat de IPJ Gorj, 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu”. Telespectatorul nostru ne dezvăluie mai departe despre Oficiul 

de Cadastru Gorj, Inspectoratul Județean în Construcții Gorj și Inspectoratul Regional în Construcții Sud-

Vest și spune în mesajul trimis, citez: „Se construiește doar dacă faci parte din sistemul lor, iar cei care 

construiesc ilegal sunt favorizați să-și vândă și locuințele, blocând ceilalți antreprenori.” 

mailto:comunicare@nasul.tv


 9 
Invitatul a afirmat că instituțiile și persoanele care fac parte mafia imobiliară din Târgu Jiu sunt protejate de mai 

multe persoane, printre care și doamna Camelia Caragea, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Târgu Jiu. 

Zamfir: (...) în primul rând, pot să vă zic că Târgu Jiu este un oraș sufocat de mafie, mafia imobiliară, mafia 

instituțională, din primărie, cum ați zis și dumneavoastră, din IPJ, din Parchet, din Oficiul de Cadastru, de 

peste tot. Și pot să vă zic în felul următor: șefa mafiei imobiliare din Târgu-Jiu este doamna Ermina Pasăre, șef-

serviciu Autorizări Construcții, fostă șefă Urbanism. A fost... înainte a fost șef. Din această mafie mai face parte 

directorul Poliției Locale, Băluță Florin și Biroul Disciplină al Construcției, tot din Poliția Locală, cu acordul 

primarului Marcel Romanescu, pentru că sunt subordonați primarului și primarul știe despre abuzuri, știe 

despre ilegalități, știe despre falsuri și nu ia nicio măsură, nici nu a luat. I-am adus la cunoștință cu acte, cu 

înscrisuri, cu planșe foto, nu l-a interesat absolut deloc. Tot din această mafie imobiliară mai face parte domnul 

Buzera Camil, inspector șef al Inspectoratului de Stat în Construcții Gorj, domnul Marius Mănescu, directorul 

Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj, domnul Rotaru Aurel, inspector regional al Inspectoratului 

de Stat în Construcții Sud-Vest Oltenia și doamna Oghină Nicoleta Viorica, șef serviciu tot de la Inspectoratul 

Regional în Construcții Sud-Vest Oltenia. Iar toți aceștia sunt protejați... de doamna Camelia Caragea, prim-

procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, de domnul Chițibă Liviu, comisarul șef DGA Gorj, 

domnul Frățulescu Ion, prim-adjunct al IPJ Gorj și anumiți polițiști din Serviciul de Ordine Publică și Serviciul 

Economic. 

Invitatul a mai afirmat că reclamația sa a ajuns la un moment dat la Parchet, iar doamna prim-procuror a trimis-o 

„pe ascuns” la Serviciul Economic din cadrul IPJ Gorj. 

Gabriela Calitescu: Și acuma, din nou mă întreb, ce se întâmplă la IPJ Gorj? Că bănuiesc că și acolo ați ajuns 

să reclamați toate aceste lucruri. 

Zamfir: Păi vă spun eu ce se întâmplă... da, am făcut adresă al DGA, v-am spus pe 18... pe 17.08, s-a trimis la 

Parchet, pe ascuns, doamna prim-procuror a trimis-o la Serviciul Economic din cadrul IPJ Gorj. 

În cadrul emisiunii nu au fost prezentate probe cu privire la implicarea Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Târgu Jiu și a doamnei prim-procuror Camelia Caragea în faptele sesizate de invitat. 

De asemenea, moderatoarea nu a menționat că ar fi solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu 

Jiu sau doamnei prim-procuror al respectivei unități de parchet un punct de vedere cu privire la 

afirmațiile invitatului și nici că s-ar fi încercat contactarea acestora. De asemenea, nu au fost prezentate 

înscrisuri sau alte informații transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu privire la 

faptele sesizate de invitat. 

La sfârșitul ediției, moderatoarea a afirmat că va face adrese către mai multe instituții și persoane, printre cele 

menționate aflându-se Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu și doamna prim-procuror Camelia Caragea. 

Gabriela Calitescu: (...) poate până una alta vor mai veni răspunsuri, eu așa cum am spus și mai devreme o să 

fac adrese către toate aceste instituții și haideți să vi le mai spun încă o dată, iată, către procuratură, către 

doamna prim-procuror Caragea Camelia, către domnul Marcel Romanescu, primar în Târgu Jiu, către doamna 

Ermina Pasăre, șefa Autorizații Construcții, fostă șefă Urbanism, către domnul Băluță Florin, director poliția 

locală, către domnul Chițibă Liviu, șef serviciu DGA Gorj, către domnul Mănescu Marius, director O.C.P.I. Gorj 

și către domnul Frățilescu Ion, prim-adjunct IPJ Gorj și de ce nu și către domnul Bode, domnul Ministru de 

Interne. 
 

Să vorbim despre tine - 02.07.2021 
 

Postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 02.07.2021, în direct, în intervalul orar 20:00-21:54 

emisiunea Să vorbim despre tine. Emisiunea a fost difuzată cu semnul de avertizare AP. Acest program poate fi 

vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. 

Nu au fost prezentate înainte de difuzarea emisiunii motivele pentru care este restricționată vizionarea. 

Unul dintre subiectele emisiunii s-a referit la mafia care ar exista la Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu și la 

Complexul Energetic Oltenia. 

Invitații emisiunii: Vali Peptenaru și Bunoaica Nicu, prin telefon (lider de sindicat la Complexul Energetic 

Oltenia). 

Titluri și informații afișate pe ecran cu privire la aspectele reclamate: MAFIA DE LA PANDURI ȘI 

COMPLEXUL ENRGETIC OLTENIA; tel: 0759 812 912 / Telegram, signal: 0762 090 780. 

Vali Peptenatu: La Gorj este o adevărată mafie, o mafie care se cunoaște până la București, pentru că n-ai 

cum să nu cunoști când Complexul Energetic Oltenia bagă peste 40 de milioane de euro într-o asociere 

păguboasă, un condamnat penal conduce din 2002 acel club, și acuma îl conduce indirect prin omul său, 

mâna sa dreaptă, Marin Golea, și tot ei au de încasat bani. Grup infracțional organizat este o structură 

formată din 3 sau mai multe persoane, pe o anumită perioadă de timp, care au ca scop, fiind coordonați, 

obținerea de foloase materiale sau financiare directe și indirecte. Numai aceste lucruri nu le observă cei de la 

Gorj, niciodată după 2013 nimeni n-a vrut să vadă, în afară de fostul comandant de la IPJ Gorj și anumiți 

procurori care între timp au părăsit județul Gorj, că la Gorj există o adevărată mafie. Cum mai există mafia 
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imobiliară, așa există și mafia care a distrus sportul, care a distrus economic județul Gorj, care a distrus 

social, că uitați-vă, suntem printre primele județe la depopulare și nimeni nu face nimica. Toate dosarele, 

când  apare Marin Condescu, Florin Cârciumaru, sunt blocate, pentru că acest grup infracțional din zona 

Negomir a reușit să pună pe burtă toate instituțiile statului și să-i subordoneze justițial și polițial.  

Gabriela Calitescu: Practic, spuneți că acolo, instituțiile care ar trebui să facă lumină în tot ceea ce se 

întâmplă, închid ochii. 

Vali Peptenatu: Închid ochii, faci plângere penală, sesizează pe ceilalți, vezi că te-a reclamat Peptenatu sau 

Zamfir sau Gheorghe sau cine mai este, îți face și dușmani, își blochează accesul pe piața muncii și nu în 

ultimul rând îți creează probleme, un amant... 

Redăm mai jos fragmente extrase din emisiune cu privire la doamna prim-procuror al Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Târgu Jiu și la unitatea de parchet: 

Vali Peptenatu: Mulțumesc și eu, vă mulțumesc încă o dată, pentru că este singurul post de televiziune 

național, pentru că la Târgu Jiu au început deja presiunile, dacă vorbești de procuroarea de la parchetul 

județean sau de la Parchetul Local Târgu Jiu sau anumiți polițiști cu funcții înalte, a doua zi emisiunea 

trebuie ștearsă și încep presiunile pe acel post. 

Gabriela Calitescu: Da, domnul Cârciumaru Florin, mă iertați că vă întrerup, nu dorește să intervină în 

direct... 

Vali Peptenatu: Păi ce să mai dorească domnul Cârciumaru, că domnul Cârciumaru am înțeles că și-a 

înstrăinat proprietățile și mașina o are pe Timișoara acuma, el e conștient că o să dea cu subsemnatul, asta 

numai dacă vrea procurorul-șef de la Judecătoria Târgu Jiu, doamna Caragea sunați-o și întrebați-o dacă... 

ce măsuri a făcut cu acest grup infracțional. Că avem dosar de delapidare din 2019... 

Gabriela Calitescu: Ascultați-mă, cine îi ține pe loc pe procurori de nu-și fac treaba? 

Vali Peptenatu: Păi cine să-i țină? Puterea și influența lui Condescu, pentru că este cunoscut Condescu, că tot 

timpul se laudă că a fost omul lui Băsescu, că-i prieten cu nu știu ce judecător, că... și normal omul ăsta n-a 

cheltuit banii singur, care i-a luat de la Panduri, el a făcut tot felul de favoruri, că dacă v-ați uitat la 

„România, te iubesc”, când a fost vorba de județul Gorj, Cosmin Savu, colegul dumneavoastră de la Pro Tv, a 

spus clar că la hotel Mina își făceau stagiile judecătorii și procurorii de la Curtea de Apel Craiova. 

Domnul Vali Peptenatu a susținut că doamna prim-procuror a șters o emisiune difuzată de un post de televiziune 

local în care a fost invitat domnul Caragea. 

Vali Peptenatu: Că doamna Caragea m-a convins, a început să sperie televiziunile, să nu mă mai primească pe 

mine și pe Zamfir. 

Gabriela Calitescu: Păi are calitatea de a speria televiziunile? 

Vali Peptenatu: Are calitate, pentru că dacă aude de Caragea, Zamfir sau Peptenatu este interzis. Sau dacă s-a 

făcut o emisiune trebuie ștearsă. Uite, lui Caragea i-au șters emisiunea de acum 2 zile de la TV SUD. 

Vali Peptenatu: Doamna Caragea, ce faci, doamnă? Că ai din 2019 unul dintre dosarele care l-am reclamat 

acolo? Niciodată nu ai făcut nimic și nu o să faci nimica pentru că ești numită, n-ai dat concurs, că dacă 

dădeai concurs te interesa. Fiind numită nu deranjezi, că nu te mai numește anul viitor. Și de aia se întâmplă. 

La un moment dat, s-a încercat contactarea telefonică a doamnei prim-procuror Camelia Caragea 

pentru a-și exprima punctul de vedere vizavi de cele discutate în emisiune, moderatoarea folosind 

titulatura de procuror-șef atunci când s-a referit la dânsa. 

Gabriela Calitescu: Păi hai să o sunăm și pe doamna procuror-șef Camelia Caragea să vedem ce ne spune cu 

privire la tot ceea se întâmplă acolo, este încă o dată o întrebare pe care o adresăm autorităților: domnule, de 

ce stau dosarele pe loc? De ce instanțele nu se grăbesc? De ce un dosar cum este în faza de cercetare nu se 

mișcă domnule deloc, durează ani și ani până să ajungi la un răspuns, când vorbim totuși, iată, de bani 

publici.  

Moderatoarea a afirmat că doamna „procuror-șef” nu a răspuns apelului. 

Gabriela Calitescu: (...) dacă putem avea procesele verbale și iar la fel Iosif, dacă ne-a răspuns doamna 

procuror-șef. Nu răspunde dânsa, da... 

Nu a fost difuzat punctul de vedere al lângă Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu și nici nu au 

fost prezentate înscrisuri transmise de instituție cu privire la cele afirmate în emisiune.” 

 

Analizând rapoartele de monitorizare și vizionând secvențe din înregistrarea emisiunii 
”Să vorbim despre tine”, edițiile din 6 mai, 10 iunie și 2 iulie 2021, membrii Consiliului au 
constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale articolelor 40     
alin. (1), (4) și (6) și 47 alin. (4) din Codul audiovizualului.  

Per ansamblu, membrii Consiliului au constatat că cele trei ediții ale emisiunii ”Să vorbim 
despre tine” au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului, întrucât, informațiile aduse în atenția publicului nu au fost prezentate în mod 
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obiectiv, ci sub forma unor acuzații la adresa unor persoane fizice și juridice care nu și-au 
exprimat punctele de vedere cu privire la aceste acuzații, nefiind astfel asigurat un echilibru al 
dezbaterilor pentru ca publicul să-și formeze liber opinia cu privire la subiectele abordate, 
situație în care dreptul publicului la informare corectă a fost prejudiciat prin afirmațiile 
acuzatoare aduse în timpul celor trei ediții ale emisiunii, la adresa mai multor persoane. 

Astfel, față de modalitatea în care s-au desfășurat aceste ediții, membrii Consiliului     
au constatat că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit obligația legală instituită de dispoziția 
prevăzută la art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, în sensul de a asigura informarea 
obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze 
libera formare a opiniilor, întrucât, au lipsit opinii opuse celor exprimate de moderatoare și 
invitați, care ar fi permis telespectatorilor să-și poată forma propria convingere, nu doar pe cea 
indusă de radiodifuzor, neexistând un echilibru al punctelor de vedere în legătură cu temele de 
interes general aduse în discuție. 

Sub acest aspect, informațiile prezentate sub forma unor acuzații factuale susceptibile de 
demonstrare și probare au fost de natură să favorizeze în mod negativ percepția publicului cu 
privire la comportamentul ilegal sau imoral al unor persoane fizice sau juridice - instituții ale 
statului -, cum ar fi, de exemplu:  

- în ediția din 6 mai 2021 s-a discutat despre comportamentul abuziv al d-lor Dan Ilie 
Morega (fost deputat de Gorj) și Decebal Drăghiea - inspector-șef IPJ Gorj, precum și ai unor 
reprezentanți ai Ministerului de Interne și din Poliția Română;  

- în ediția din 10 iunie 2021, s-a luat în discuție atitudinea neconformă cu dispozițiile 
legale ale doamnei ”Camelia Caragea, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu 

Jiu” și crearea unui ”... grup infracțional organizat de Primăria Municipiului Târgu-Jiu, protejat 

de IPJ Gorj, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu”, ”Oficiul de Cadastru Gorj, Inspectoratul 

Județean în Construcții Gorj și Inspectoratul Regional în Construcții Sud-Vest ”; 

- în ediția din 2 iulie 2021 s-a discutat despre ”mafia din Gorj”, cu trimitere la 
”Complexul Energetic Oltenia” și la existența unui ”grup infracțional organizat” condus de Marin 
Golea, Marin Condescu, Florin Cârciumaru, fără a se prezenta punctele de vedere ale 
acestora.  

Consiliul apreciază că, afirmațiile susținute de către invitați și moderatoare în cadrul celor 
trei ediții ale emisiunii menționate, indică faptul că acestea depășesc limitele unor simple opinii 
asupra unui subiect, multe dintre afirmații au vizat elemente factuale concrete, care, nu au fost 
demonstrate și probate, pentru ca publicul să-și poată forma liber opinia cu privire la aspectele 
prezentate, fiind influențat de modul în care au fost prezentate aceste informații. 

Pe de altă parte, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul celor trei ediții au fost 
făcute afirmații acuzatoare la adresa unor persoane fizice și juridice, atât de către radiodifuzor, 
cât și de către invitați, acuzații referitoare la abuzuri, fapte ilegale sau imorale imputate unor 
persoane sau unor autorități, fără ca persoanele în cauză sau reprezentați ai instituțiilor 
statului despre care s-a discutat în emisiune să fie contactate şi invitate să intervină pentru       
a-şi exprima punctele de vedere, astfel cum impune norma la art. 40 alin. (1) din Codul 
audiovizualului. 

De exemplu, în ediția din 6 mai 2021 a emisiunii ”Să vorbim despre tine” au fost făcute 
afirmații acuzatoare de către radiodifuzor, prin voce din off, de natură să prejudicieze  
imaginea d-lui Dan Ilie Morega (fost deputat de Gorj) despre care s-a afirmat că ar fi dat ”ordin 

șefului IPJ Gorj, Decebal Drăghiea, să-l bage la evaluare psihologică pe polițist și să-l scoată ”cum 

trebuie”, afirmație făcută la adresa unui polițist care l-ar fi oprit în trafic pe dl. Morega, și cu 
consecința afectării imaginii și reputației Șefului Poliției IPJ Gorj, Decebal Drăghiea, care ar fi 
executat ordinul dat de dl. Morega, în sensul că ”Polițistul e declarat inapt și i se retrage dreptul 

de a purta armă. A doua zi, e transferat la sute de kilometri depărtare de acasă, de Morega, de 

Drăghiea și de același județ capturat de mafie.” 

Membrii Consiliului au constatat că imaginea d-lui Decebal Drăghiea a fost afectată și 
prin afirmațiile acuzatoare făcute de către unul dintre invitați la adresa acestuia. De exemplu, 
invitatul a afirmat că ”la Gorj e o întreagă mafie”, că dl. Drăghiea ar fi fost pus în funcție de către 
tatăl său care conduce Mehedințiul de  30 de ani, că ”A fost implicat acum doi ani de zile în, cu 

prostituata, când a lăsat-o gravidă.”,  și că i ”s-a tăiat din salariu, ca să nu mai pot beneficia pe 
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ultimele 6 luni de o pensie întreagă, cum o meritam și mi s-a diminuat și salariul și pensia acuma, 

din cauza domnului Drăghiea.”, afirmații pentru care radiodifuzorul avea obligația să-i solicite 
persoanei acuzate punctul de vedere cu privire la acestea.  

În același context, moderatoarea a afirmat despre dl. Drăghiea că are ”moralitate zero”, 
fapt de natură să-i prejudicieze grav imaginea, cât și instituției pe care o conduce, în condițiile 
în care radiodifuzul avea obligația să-i prezinte punctul de vedere pentru a se apăra cu privire 
la aceste acuzații, astfel cum impune norma invocată. 

Membrii Consiliului consideră că astfel de afirmații acuzatoare, precum cele 
exemplificate anterior, nu au constituit simple opinii critice, în limitele libertăţii de exprimare, ci 
au avut un conținut acuzator, iar în susținerea lor nu au fost prezentate probe, care ar fi 
permis publicului să aprecieze cât de justificate sunt acuzațiile pentru a respecta dispoziția 
prevăzută la art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului.  

Afirmații acuzatoare au fost făcute în timpul emisiunii și la adresa d-lui Raed Arafat de 
către dl. Radu Moraru, care a intervenit în timpul emisiunii, prin telefon, despre care a afirmat 
că este ”... valutist, contrabandist, agent al unor servicii secrete, homosexual, da, declarat, să 

conducă Ministerul de Interne, ca portavoce (...)? fără ca moderatorul să-i solicite ferm să 
probeze afirmațiile acuzatoare pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt 
acestea, fapt ce contravine prevederilor invocate. 

Sub un alt aspect, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat și 
prevederile art. 40 alin. (6) și 47 alin. (4) din Codul audiovizualului care prevăd interzicerea 
utilizării cu rea-credință a numelui unei persoane și interzicerea în programele audiovizuale a 
afirmațiilor defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenței 
acesteia la un grup/o comunitate definită de orientare sexuală. 

În acest context, în intervenția d-lui Radu Moraru, acesta a utilizat cu rea-credință 
numele d-lui Raed Arafat pe care l-a numit de mai multe ori ”Arahat”, după cum urmează: 
”Cum e posibil ca Despescu, ca Arahat, bun, Arahat nici n-are rost, bun, ca Despescu să nu ceară să 

intervină în emisiunea din această seară?”, ”Structura este așa: Despescu conduce, Arahat este sub 

Despescu, pentru că are dosarul mai greu de șantaj și repet...”, că ”Arahat e homosexual și el este 

foarte vulnerabil pe treaba asta și de aceea...”, ”Arahat, Arahat este homosexual și cu asta    l-au 

șantajat, îl șantajează de 20 de ani, este agent secret șantajat de vreo 3 servicii, lucrează la 3 servicii, 

nu contează. El execută ordinele.”, că ”... vine un străin în țara mea, un anticreștin, să-mi spună mie 

cum am voie să avem Paștele.” și că  ”Ne conduc pe noi niște străini sau niște neica nimeni puși de 

străini (...)?”, fapt ce contravine normelor invocate. 
Membrii Consiliului consideră că prezentarea într-un program audiovizual a unor astfel de 

afirmații la adresa d-lui Raed Arafat a depășit limita comunicării publice stabilite de 
reglementările în vigoare, neexistând justificare legală pentru exonerarea de răspundere a 
radiodifuzorului în ceea ce privește respectarea prevederilor menționate anterior. 

Consiliul apreciază că afirmațiile defăimătoare ce l-au vizat pe dl. Raed Arafat nu se 
încadrează în limitele prevăzute de Constituția României și Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, având în vedere că libertatea de exprimare, ca drept fundamental al 
omului, comportă anumite îndatoriri și responsabilități, condiții, restrângeri sau sancțiuni 
prevăzute de lege, astfel cum este stabilit la art. 10 alin. (2) din CEDO. 

Articolul 10 din Convenție nu protejează numai substanța ideilor exprimate, ci și modul în 
care acestea sunt exprimate, precum și regula potrivit căreia ”dacă libertatea de opinie nu 
poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei limitări, fie și pentru respectarea 
drepturilor altor subiecte de drept.” 

În contextul dat, prin afirmațiile defăimătoare la adresa d-lui Raed Arafat, radiodifuzorul 
nu a respectat îndatoririle și responsabilitățile legale care interzic difuzarea programelor ce 
conțin afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei 
acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, 
credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale 
sau caracteristici fizice, prevăzute la art. 47 alin. (4) din Codul audiovizualului. 

 

Analizând și conținutul ediției din 10 iunie 2021 a emisiunii ”Să vorbim despre tine”  
membrii Consiliului au constatat încălcarea acelorași prevederi legale incidente menționate 
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anterior, care reglementază dreptul publicului de a primi informații obiective prin asigurarea 
liberei formări a propriilor convingeri, și, în cazul în care în cadrul emisiunii sunt formulate 
acuzații, acestea trebuie susținute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie să fie contactate 
şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere, radiodifuzorul având obligația să 
precizeze pe post că acestea au refuzat să prezinte punctul de vedere sau nu au putut fi 
contacte. Sub acest aspect, moderatoarea avea obligația să-i solicite ferm interlocutorului său 
să probeze afirmațiile acuzatoare pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate 
sunt acestea,  obligație pe care radiodifuzorul nu a respectat-o, potrivit dispozițiilor invocate.  

 Astfel, în cadrul acestei ediții, Consiliul a costatat că nu au fost prezentate probe cu 
privire la implicarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu și a doamnei prim-procuror 
Camelia Caragea, astfel cum a sesizat invitatul emisiunii, iar moderatoarea nu a menționat că 
ar fi solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu sau doamnei prim-procuror al 
respectivei unități de parchet un punct de vedere cu privire la afirmațiile invitatului și nici că    
s-ar fi încercat contactarea acestora.  

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că nu au fost prezentate înscrisuri sau alte 
informații pe care Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu le-a transmis cu privire la 
faptele sesizate de invitat. 

De exemplu: moderatoarea a citit din conținutul unei scrisori primite de la un petent, 
Zamfir, care a afirmat că există un ”grup infracțional organizat de Primăria Municipiului Târgu-

Jiu, protejat de IPJ Gorj, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu” și de ” Oficiul de Cadastru 

Gorj, Inspectoratul Județean în Construcții Gorj și Inspectoratul Regional în Construcții Sud-Vest”, 

în sensul că ”Se construiește doar dacă faci parte din sistemul lor, iar cei care construiesc ilegal 

sunt favorizați să-și vândă și locuințele, blocând ceilalți antreprenori.”, fără ca radiodifuzorul să 
prezinte punctul de vedere al reprezentanților instituțiilor menționate de către petent, astfel 
cum impune norma invocată la alin. (1) al art. 40 din Codul audiovizualului. 

În același context, invitatul emisiunii, Zamfir, a făcut afirmații acuzatoare la adresa unor 
persoane, care ar fi protejate de d-na Camelia Caragea, prim-procuror al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Târgu Jiu, și că există o mafie în Târgu Jiu, fără ca radiodifuzorul să 
contacteze și să invite persoanele nominalizate de invitat pentru a-și exprima punctele de 
vedere și fără ca moderatorul să-i solicite să probeze afirmațiile acuzatoare făcute la adresa 
respectivelor persoane, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea, 
potrivit normelor prevăzute la art. 40 alin. (1) și (4) din Codul audiovizualului. 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că imaginea și reputația d-nei Caragea, 
cât și a instituției din care face parte au fost afectate de afirmațiile acuzatoare făcute de 
invitatul emisiunii care a susținut că un dosar penal a fost trimis ”pe ascuns” de prim-
procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu la Serviciul Economic din cadrul IPJ 
Gorj, fără ca moderatorul emisiunii să-i solicite dovezi certe cu privire la acest aspect, astfel 
cum instituie norma la art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului. 

De exemplu, invitatul a făcut afirmații acuzatoare la adresa mai multor persoane, 
precum: ”... un oraș sufocat de mafie, mafia imobiliară, mafia instituțională, din primărie, cum ați 

zis și dumneavoastră, din IPJ, din Parchet, din Oficiul de Cadastru, de peste tot. (...) șefa mafiei 

imobiliare din Târgu-Jiu este doamna Ermina Pasăre, șef-serviciu Autorizări Construcții, fostă șefă 

Urbanism. (...)Din această mafie mai face parte directorul Poliției Locale, Băluță Florin și Biroul 

Disciplină al Construcției, tot din Poliția Locală, cu acordul primarului Marcel Romanescu, pentru că 

sunt subordonați primarului și primarul știe despre abuzuri, știe despre ilegalități, știe despre falsuri și 

nu ia nicio măsură, nici nu a luat. (...) Tot din această mafie imobiliară mai face parte domnul Buzera 

Camil, inspector șef al Inspectoratului de Stat în Construcții Gorj, domnul Marius Mănescu, directorul 

Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj, domnul Rotaru Aurel, inspector regional al 

Inspectoratului de Stat în Construcții Sud-Vest Oltenia și doamna Oghină Nicoleta Viorica, șef serviciu 

tot de la Inspectoratul Regional în Construcții Sud-Vest Oltenia. Iar toți aceștia sunt protejați... de 

doamna Camelia Caragea, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, de 

domnul Chițibă Liviu, comisarul șef DGA Gorj, domnul Frățulescu Ion, prim-adjunct al IPJ Gorj și 

anumiți polițiști din Serviciul de Ordine Publică și Serviciul Economic.”. 
 De asemenea, în contextul în care invitatul a prezentat informații despre cazul său, 

afirmând că a cumpărat mai multe terenuri pentru a construi un cartier rezidențial în Târgu Jiu 
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și că a întâmpinat numai probleme atunci când a cerut autorizația de construcție, acesta a 
făcut acuzații la adresa doamnei Ermina Pasăre, fostă șefă a Serviciului Urbanism și 
actualmente șefă Autorizații Construcții, fără ca radiodifuzorul să-i prezinte punctul de vedere, 
astfel cum instituie norma invocată la alin. (1) al art. 40 din Codul audiovizualului. 

Deși moderatoarea a solicitat în cadrul emisiunii să fie contactată telefonic doamna 
Ermina Pasăre pentru a-și exprima opinia cu privire la acuzațiile aduse, aceasta a afirmat, la 
un moment dat, că doamna Ermina Pasăre a răspuns că dorește să fie contactată în timpul 
programului de lucru, iar la sfârșitul ediției, moderatoarea a afirmat că va face adrese către 
mai multe instituții și persoane, printre cele menționate aflându-se Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Târgu Jiu și doamna prim-procuror Camelia Caragea, ”domnul Marcel Romanescu, 

primar în Târgu Jiu, către doamna Ermina Pasăre, șefa Autorizații Construcții, fostă șefă Urbanism, 

către domnul Băluță Florin, director poliția locală, către domnul Chițibă Liviu, șef serviciu DGA Gorj, 

către domnul Mănescu Marius, director O.C.P.I. Gorj și către domnul Frățilescu Ion, prim-adjunct IPJ 

Gorj și de ce nu și către domnul Bode...”, demers ce nu constituie o respectare a prevederilor           
art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.  
 

 După analizarea și vizionarea unor selecții din înregistrarea ediției din 2 iulie 2021 a 
emisiunii ”Să vorbim despre tine”, membrii Consiliului au constatat că și aceasta a fost 
difuzată cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și ale art. 40     
alin. (1) și (4) din Codul audiovizualului, întrucât, informațiile prezentate sub forma unor 
acuzații nu au fost obiective pentru ca publicul să-și formeze liber opinia, iar afirmațiile 
acuzatoare făcute de invitat la adresa unor persoane privind fapte sau comportamente ilegale 
ori imorale, nu au fost susținute cu dovezi, iar persoanele acuzate nu au fost contactate şi 
invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere și nici nu s-a precizat pe post dacă 
acestea au refuzat să prezinte punctul de vedere sau nu au putut fi contacte. Deși, 
moderatoarea avea obligația să-i solicite ferm interlocutorului său să probeze afirmațiile 
acuzatoare pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea, această 
obligație nu a fost respectată, astfel cum prevăd dispozițiile invocate.  

De exemplu, invitatul Vali Peptenatu a făcut afirmații acuzatoare la adresa unor 
persoane și instituții ale statului potrivit cărora în Gorj ar exista ”MAFIA DE LA PANDURI ȘI 

COMPLEXUL ENRGETIC OLTENIA”, conform titlului afișat pe ecran, că ”un condamnat penal 

conduce din 2002 acel club, și acuma îl conduce indirect prin omul său, mâna sa dreaptă, Marin 

Golea, și tot ei au de încasat bani. Grup infracțional organizat este o structură formată din 3 sau mai 

multe persoane, pe o anumită perioadă de timp, care au ca scop, fiind coordonați, obținerea de 

foloase materiale sau financiare directe și indirecte.” și  ”... mafia care a distrus sportul, care a 

distrus economic județul Gorj, care a distrus social...”, ”... când  apare Marin Condescu, Florin 

Cârciumaru, sunt blocate, pentru că acest grup infracțional din zona Negomir a reușit să pună pe 

burtă toate instituțiile statului și să-i subordoneze justițial și polițial.”, afirmații acuzatoare 
neînsoțite de dovezi și de prezentarea punctelor de vedere ale persoanelor acuzate. 
 În același context, au fost făcute afirmații acuzatoare la adresa procurorului-șef de la 
Judecătoria Târgu Jiu, doamna Caragea, potrivit cărora aceasta nu a luat măsuri cu privire la 
acest grup infracțional și nu i s-a solicitat un punct de vedere care ar fi clarificat aspectele 
dezbătute în timpul emisiunii.  

De asemenea, invitatul Vali Peptenatu a susținut că doamna prim-procuror a șters o 
emisiune difuzată de un post de televiziune local în care a fost invitat domnul Caragea, 
afirmații acuzatoare fără a fi susținute cu dovezi și fără să-i prezente punctul de vedere.  
Totodată, nu a fost difuzat punctul de vedere al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu 
și nu au fost prezentate înscrisuri transmise de instituție cu privire la cele afirmate în emisiune, 
fapt de natură să prejudicieze atât imaginea persoanelor acuzate, cât și a instituțiilor despre 
care s-a vorbit în emisiune. 

Deși, în unele situații radiodifuzorul a precizat pe post, în timpul difuzării celor trei ediții 
ale emisiunii menționate, că unele persoane nu au putut fi contactate pentru a-și exprima 
punctul de vedere cu privire la acuzațiile formulate la adresa acestora, membrii Consiliului 
apreciază că radiodifuzorul nu și-a respectat obligația legală prevăzută în sarcina sa la         
art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, având în vedere că moderatorul este cel care își 
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pregătește emisiunea înainte de difuzare și cunoaște tema pe care o va discuta, astfel încât 
acesta avea la dispoziție toate elementele pentru ca emisiunea să se desfășoare cu 
respectarea prevederilor legale. 

Membrii Consiliului consideră că obligația de a contacta și invita persoanele acuzate în 
timpul emisiunii pentru a-și exprima punctul de vedere (indiferent de mijlocul folosit: intervenție 
telefonică, skipe, prezență fizică etc.) este stabilită de legiuitor în sarcina radiodifuzorului, iar 
în cazul în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi 
contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt pe post, lucru care, în unele 
situații, nu s-a întâmplat. De exemplu, în edițiile din 10 iunie și 2 iulie 2021 mai multor 
persoane nominalizate la pag. 1-2 din raportul de monitorizare și 6-7 din același raport, la 
adresa cărora au fost făcute afirmații acuzatoare, nu li s-au solicitat punctele de vedere pentru 
a se apăra, iar acuzațiile nu au fost susținute cu dovezi pentru ca publicul să evalueze justețea 
celor afirmate. 

În analizarea acestor emisiuni ce au făcut obiectul controlului, Consiliul a avut în vedere 
și faptul că, libertatea de exprimare are ca scop principal asigurarea posibilităţii formării opiniei 
altor persoane prin expunerea propriilor idei şi convingeri, iar, în condiţiile în care moderatorul 
este cel care fixează limitele discuţiilor în abordarea subiectelor emisiunii, şi constituie un 
reper, un lider de opinie şi comportament pentru persoanele care vizionează programul, 
acesta este obligat să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru ca 
publicul să-și poată forma opinia în cunoștință de cauză, astfel cum dispun prevederile 
invocate.  

Pentru aceste considerente, şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a fost sancţionat în 
ultimul an cu 2 somaţii şi trei amenzi, prin Decizia nr. 612/22.10.2020 – amendă de 10.000 lei, 
Decizia nr. 57/08.02.2021 – amendă de 15.000 lei şi Decizia nr. 199/21.07.2021 – amendă de 
20.000 lei, pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale privind asigurarea informării corecte şi 
a dreptului la imagine şi demnitate a persoanei, şi cu respectarea criteriilor de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 30.000 lei.   

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

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) și alin. (2) și ale art. 91 alin. (1) şi (3) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. 
având licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.5/14.12.2011 şi decizia de autorizare                        
nr. 1815.2/08.02.2021 pentru postul de televiziune NAŞUL TV se sancţionează cu amendă 
în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale articolelor 40   
alin. (1), (4) și (6) și 47 alin. (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta 
decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi 
necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare. 

 
Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE 
PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. 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: 

 
 
 

 



 16 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 30.000 de lei postul 

NAŞUL TV, deoarece, în cadrul emisiunii “Să vorbim despre tine”, edițiile din 6 mai, 10 iunie și 
2 iulie 2021, nu a asigurat o informare obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a 
faptelor și evenimentelor pentru a favoriza libera formare a opiniilor, fapt ce contravine 
prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului. 

De asemenea, în toate aceste ediții au fost făcute afirmații acuzatoare atât de către 
moderator cât și de invitați la adresa unor persoane și instituții ale statului, fără ca persoanele 
în cauză sau reprezentanții acestor instituţii să fie invitați să intervină pentru a-şi exprima 
punctele de vedere, iar moderatoarea nu a solicitat ferm interlocutorilor să probeze afirmațiile 
acuzatoare pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea, astfel cum 
prevăd normele la art. 40 din Codul audiovizualului.  

Sancțiunea a fost aplicată și pentru faptul că, în cadrul ediției din 6 mai 2021, unul dintre 
invitați a folosit cu rea-credință numele unei persoane și a făcut afirmații defăimătoare la 
adresa acesteia pe baza apartenenței sale la o comunitate, fapte interzise de prevederile 
articolelor 40 și 47 din Codul audiovizualului.” 

 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

 
 

Serviciul juridic, reglementări  
şi relaţii europene, 

 

            Şef serviciu Dumitru Ciobanu  
 
             
 


