
 
Decizia nr. 270 din 16.09.2021 

privind amendarea cu 30.000 lei a S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI  ŞI 
ASOCIAŢII S.A., C.U.I. 30151536 

Bucureşti, Str. Dr. Louis Pasteur nr. 45A, et. 2, ap. 2, sector 5 
 

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

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a decis sancționarea radiodifuzorului cu suma de 30.000 lei, ca urmare a 
analizării rapoartelor de monitorizare cu privire la emisiunile “Să vorbim despre tine” din 
05.03.2021 (sesizarea nr. 2276/05.03.2021) și “Nașul special” din 28.04.2021 (sesizarea 
nr. 3707/29.04.2021), difuzate de postul NAŞUL TV, după ce în ședința din 14.09.2021 
au fost vizionate înregistrări din cadrul celor două emisiuni.  

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 vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI 
ŞI ASOCIAŢII S.A. a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) și 64    alin. (1) lit. a) și b) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:  

- 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. 

- art. 64 alin. (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii 
de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
- 1.  În fapt,  în data de 05.03.2021, în intervalul orar 20:00-23:02, postul de 

televiziune NAȘUL TV a difuzat, în direct, emisiunea “Să vorbim despre tine”, moderată 
de Gabriela Calitescu. 

 În această emisiune s-a discutat despre proiectul legii vaccinării, care va cuprinde 
obligativitatea vaccinării populației, și despre protestul organizat în Capitală, în data de 7 
martie 2021, față de ideea vaccinării obligatorii, dar și față de eventuala implementare a 
așa-numitului pașaport de vaccinare. 

Invitați: Marina Alexandru – avocat; Anca Nițulescu – medic;  Radu Moraru – 
realizator tv (legătură telefonică directă); Pompiliu Diplan – jurnalist (transmisiune video 
directă); Adrian Aciu – psiholog (transmisiune video directă). 
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Titluri și texte afișate pe ecran: Proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie; Tel: 

0759 812 912; Telegram signal: 0762 090 780. 
În contextul acestui subiect, au fost făcute o serie de afirmații referitoare la presupuse 

conspirații despre vaccinare și covid, context în care au fost formulate acuzații nedovedite 
la adresa mai multor persoane publice, acuzații ce au fost promovate în mod deosebit de 
Radu Moraru, în cadrul intervenției sale telefonice în direct, în timpul emisiunii. 

Redăm sinteza constatărilor din raportul de monitorizare: 
(rep. 01:35, Sel. 1) Radu Moraru: (...) Deci, practic, Cioloș și cu Iohannis, și cu câțiva, au 

dus România în acest scenariu al noii ordini mondiale, unde vaccinarea obligatorie este parte 
a acestei noi ordini mondiale. Pentru că, nu-i așa, îi vaccinăm pe toți și, dacă sunt unii mai răi 
de gură, mai punem ceva în vaccinul ăla. Da, am difuzat nenumărate probe de la CIA legate de 
arme biologice, arme împotriva teroriștilor, care fac din orice terorist mai zăltat o legumă. Ei, 
aceleași arme se pot aplica către oricine. Deci ăsta e punctul numărul 1, ca să știm cu cine ne 
batem. Pentru că  aici vine marea noastră problemă a cetățenilor. Noi ne batem cu niște forțe 
puternice și, dacă nu știm să ne batem, vom pierde lamentabil fiindcă noi trebuie să știm un 
lucru: parlamentarii, dacă acum au primit ordin să bage Legea vaccinării obligatorii, peste 
două-trei săptămâni o vor băga.  

(rep. 03:40, Sel. 1) Radu Moraru: (...)  Și atunci, marea problemă se pune: ok, cum luptăm? 
Mai ales că, eu vă spun ceva, o mare parte a populației României încă ezită, adică încă mulți 
consideră că vaccinul este ceva bun pentru că noi avem împotriva noastră și aproape toată 
presa care a primit bani să spună că masca e bună, că vaccinul e bun, politicienii sunt buni și 
au grijă de sănătatea noastră. Atunci, din nou se pune problema că noi, fiind și mai puțini, 
suntem minoritari, deocamdată. Nu avem toată presa, nu avem sutele de milioane de dolari 
care s-au cheltuit în aceste campanii pentru a mitui presa, nu avem Parlament, este ostil 
poporului român, nu avem președinte, este ostil poporului român, practic nu avem nimic. 
Suntem doar câțiva lideri... Dacă vă aduceți aminte, împreună cu doamna doctor Anca Nițulescu, am 
inițiat acea petiție împotriva vaccinării obligatorii și am făcut rapid peste 50 000 de adeziuni. Dar mi-
am dat seama că și acolo suntem blocați, că și aceste petiții sunt controlate. Asta este controlată din 
Finlanda ș.a.m.d. Finlanda, țara care a furat copiii doamnei doctor Simicală 2000 de zile. (...) 

Radu Moraru: (...) Marile proteste din București, să le spunem anti-Dragnea, ele au fost 
organizate cu bani, cu ambasadori, cu multinaționale, cu participarea serviciilor secrete 
ș.a.m.d. Și abia au strâns 500 de mii de oameni. Ăsta a fost maximul. Cu luminițe, cu tot ce 
trebuie. Mulți angajați ai multinaționalelor nu voiau să meargă la miting, dar li se spunea: 
mergeți și faceți selfie-uri cu toată familia, să vedem că susțineți democrația,  lupta împotriva 
dictatorului roșu Dragnea! Un prăpădit, un amărât... stă ca un prost în pușcărie acum, ca 
ultimul om. Da?! Un ticălos, un hoț, un bandit, dar nu faci din Dragnea, care îi căra geanta lui 
Ponta, marele dictator. Și uite cum mergeau angajații la multinaționale cărându-și copiii, 
făcându-și selfie-uri, ca a doua zi, șeful de corporație, un fel de comisari sunt ăștia toți, să 
vadă: băi, ai fost la miting? Bravo! Nu ai fost la miting, ești pe lista neagră. Și la concedieri 
acum, când corporațiile au făcut multe concedieri în acest an al Covid-ului, cei care nu au fost 
la mitinguri și nu au urmat calea, linia roșie trasată de partidul comunist al corporației, au fost 
dați afară și nu prea îi angajează nimeni 

  
(rep. 02:50, Sel. 2) Radu Moraru: (...) atenție: nu uitați că misiunea statului mafiot este de a 

introduce legea vaccinării obligatorii. Ceea ce înseamnă este că, printre cei care își pot da cu 
părerea sau sunt oameni aparent cu bune intenții, sunt mulți care pot fi folosiți cu bună știință 
sau (neinteligibil). Încă o dată, eu sunt doctor în servicii secrete. Eu știu ce înseamnă să te bați 
cu ele de 25 de ani. Nu că ar fi foarte deștepți, că asta este bafta noastră, încă, dar sunt mulți 
și au resurse, și acționează la ordin, și au salarii foarte mari, și își vând și mama, și tata. Și 
atunci trebuie să ne gândim: ok, de ce, de exemplu... Trebuie să punem întrebări. De ce se 
organizează un miting de o asemenea importanță? Eu vă spun, din punctul meu de vedere, legea 
vaccinării obligatorii este cea mai criminală lege luată de când m-am născut eu. Deci m-am 
născut în ´70. 

Gabriela Calitescu: O s-o rog și pe doamna doctor să intervină... 
Radu Moraru: Deci, ca să închei cu părerea mea, este cea mai criminală lege pe care ăștia 

doresc să o introducă, de când m-am născut eu în ´70. Eu încă nu am întâlnit ceva... o crimă 
perfectă. Este lagăr de la Auschwitz făcut altfel. Și atunci, cred că nu mă puteți bănui că nu 
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sunt pe această baricadă. Ba sunt de la început, pentru că am fost singura televiziune care a 
refuzat milioane de euro ca să mint poporul român, ca să le fac jocul 

 
(rep. 06:00, Sel. 2) Radu Moraru: (...) Repet, noi trebuie să facem tot ceea ce depinde de 

fiecare dintre noi să oprim această lege criminală. Dar dacă nu știm să o facem, dacă David nu 
știa să își aleagă o praștie, o piatră, să gândească o strategie, nu îl învingea pe Goliath. Și 
Dumnezeu ne-a dat nouă, oamenilor, toată energia, și forța, și mintea necesare ca să învingem 
această lege criminală. Dar pentru asta trebuie să vedem cum. Să avem o strategie. Pentru că 
nu ne luptăm cu niște amărâți de parlamentari, ăștia sunt doar slugile care trebuie să ridice 
mâna. Legea este făcută de alții. Noi ne luptăm cu cel mai puternic mecanism posibil îndreptat 
împotriva cetățeanului: statul mafiot. 

Și mă opresc pentru că vreau să le las pe invitatele noastre, Gabriela. Dacă doresc să îmi pună 
întrebări sau să spună ceva, sunt aici. 

(rep. 00:30, Sel. 3) Marina Alexandru: (...) Popor român, dacă îți pasă, voi, oamenilor, că mă 
adresez fiecăruia dintre dumneavoastră în acest moment, dacă vă pasă de propria persoană, 
dacă vă pasă de libertatea dumneavoastră, dacă vă pasă de copiii, de nepoții dumneavoastră, 
de rudele dumneavoastră, veniți și exprimați-vă în mod calm, în mod pașnic, în mod smerit și 
cu credință prin simpla prezență manifestarea libertății și dreptului de a dispune de propria 
persoană. Asta să se înțeleagă, noi nu ne dorim să facem mitinguri, nu este lucrul acesta 
primordial pentru noi.  

(rep. 02:10, Sel. 3) Marina Alexandru: (...) pe noi nu ne interesează lucrurile astea, sunteți 
acolo, și mă adresez în mod excepțional celor care vor și insistă de atâția ani de zile ca să 
implementeze o lege care, în esență, este crimă împotriva umanității și genocid în masă, făcut 
fără discernământ. Da?! Și îngrădirea drepturilor și libertăților! Asta este miza ascunsă, ocultă, 
cum o numesc eu. Da?! Eradicarea dreptului de a decide pentru tine însuți, de a decide pentru 
copiii tăi, sancțiunile, coercițiile prin frică aduse, pentru că orice înseamnă obligatoriu într-un 
text de lege înseamnă frică, înseamnă viciu de consimțământ. Nu vrem să ieșim în stradă, dar 
voi ne forțați! 

Gabriela Calitescu: Iată, și doamna doctor vrea să spună ceva. 
(rep. 06:20, Sel. 4) Radu Moraru: (...) Nu ați văzut că luni de zile, de atunci și până acum, 

ăștia nu s-au redresat? Că nu mai au votanți, nu mai au masă critică. Nu ați văzut ce s-a 
întâmplat în Parlamentul României? Sunt disperați pentru că ăia care au fost la vot sunt ăia 
din mecanismul de furt. Și ăia spun: băi PSD-ule, am fost la vot! Ia, dă-ne bani, cum ne-ai 
promis! Și nu are, că trebuie să dea și USR-ul bani. Și d-aia se ceartă între ei. Asta este victoria 
pe care am obținut-o cu starea de libertate, și platforma Radu Moraru și Nașul Tv. Boicot vot 
și am reușit să îi speriem, să nu mai facă tot felul de nenorociri pe care le gândeau încă din 
ianuarie. Noi, acum, dacă îi lăsăm să dea Legea vaccinării obligatorii, fiindcă, iată, au fost doar 
câteva mii de oameni, păi este, repet, începutul sfârșitului. Dacă vor trece această lege, s-a 
terminat! Eminescu nu a fost nebun, dar l-au internat cu forța să îl vindece cu mercur. Și dau 
un exemplu al unui mare disident cum era Eminescu. Dar de atunci s-a schimbat. Păi ne saltă 
pe toți și ne vaccinează  în piața publică, în uralele poporului! Bravo! Ăștia sunt dușmanii 
poporului, trebuie vaccinați! Nu ați citit istorie, nu ați văzut cum s-a introdus comunismul în 
România? Ca să nu zic de Rusia. Și, atunci, noi trebuie să avem foarte mare grijă ce muniție le 
dăm, pentru că noi, în momentul ăsta, le dăm cea mai bună muniție. Noi ar fi trebuit să 
organizăm o mișcare a tuturor părinților, dar să fie lucrată, construită (neinteligibil). 

Gabriela Calitescu: Este organizat, Radu... Alianța Părinților... 
(rep. 08:20, Sel. 4) Radu Moraru: Crede-mă, ar trebui să facem o emisiune cu Pompiliu 

Diplan să explicăm cum am organizat noi "Boicot Vot" timp de multe, multe săptămâni. Și nu 
merge acum repede, mai ales pe o construcție unde, repet, misiunea noastră când am boicotat 
votul a fost mult mai simplă decât misiunea de acum, unde majoritatea poporului român încă  
este spălat pe creier și dorește vaccinarea. Și obligatorie să fie. Se bat oamenii care să se bage 
în față să fie vaccinați. Deci misiunea de acum e mult mai grea. Misiunea noastră a fost mult 
mai ușoară pentru că știam  (rep. 06:20, Sel. 4) Radu Moraru: (...) Nu ați văzut că luni de zile, de 
atunci și până acum, ăștia nu s-au redresat? Că nu mai au votanți, nu mai au masă critică. Nu 
ați văzut ce s-a întâmplat în Parlamentul României? Sunt disperați pentru că ăia care au fost 
la vot sunt ăia din mecanismul de furt. Și ăia spun: băi PSD-ule, am fost la vot! Ia, dă-ne bani, 
cum ne-ai promis! Și nu are, că trebuie să dea și USR-ul bani. Și d-aia se ceartă între ei. Asta 
este victoria pe care am obținut-o cu starea de libertate, și platforma Radu Moraru și Nașul Tv. 
Boicot vot și am reușit să îi speriem, să nu mai facă tot felul de nenorociri pe care le gândeau 
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încă din ianuarie. Noi, acum, dacă îi lăsăm să dea Legea vaccinării obligatorii, fiindcă, iată, 
au fost doar câteva mii de oameni, păi este, repet, începutul sfârșitului. Dacă vor trece această 
lege, s-a terminat! Eminescu nu a fost nebun, dar l-au internat cu forța să îl vindece cu mercur. 
Și dau un exemplu al unui mare disident cum era Eminescu. Dar de atunci s-a schimbat. Păi 
ne saltă pe toți și ne vaccinează  în piața publică, în uralele poporului! Bravo! Ăștia sunt 
dușmanii poporului, trebuie vaccinați! Nu ați citit istorie, nu ați văzut cum s-a introdus 
comunismul în România? Ca să nu zic de Rusia. Și, atunci, noi trebuie să avem foarte mare 
grijă ce muniție le dăm, pentru că noi, în momentul ăsta, le dăm cea mai bună muniție. Noi ar 
fi trebuit să organizăm o mișcare a tuturor părinților, dar să fie lucrată, construită 
(neinteligibil). 

Gabriela Calitescu: Este organizat, Radu... Alianța Părinților... 
(rep. 08:20, Sel. 4) Radu Moraru: Crede-mă, ar trebui să facem o emisiune cu Pompiliu 

Diplan să explicăm cum am organizat noi "Boicot Vot" timp de multe, multe săptămâni. Și nu 
merge acum repede, mai ales pe o construcție unde, repet, misiunea noastră când am boicotat 
votul a fost mult mai simplă decât misiunea de acum, unde majoritatea poporului român încă  
este spălat pe creier și dorește vaccinarea. Și obligatorie să fie. Se bat oamenii care să se bage 
în față să fie vaccinați. Deci misiunea de acum e mult mai grea. Misiunea noastră a fost mult 
mai ușoară pentru că știam că tot poporul român urăște clasa politică de la stânga la dreapta. 
Nici măcar construcția securității cu AUR-ul nu a mers. Și pentru că a eșuat complet, acum, 
pe Gigel ăla, cum îl cheamă, l-au făcut homosexual, și pe Șoșoacă au (neinteligibil) să o 
extragă, să facă din ea un fel de Ioana D´arc a României. Tot din spuma securității  vin toți. Și 
nu merge! Astea le-am demontat. Și acum ce facem? Încercăm să le dăm muniție, să arătăm 
că sunt doar câteva mii de nebuni care vor să se opună vaccinării obligatorii? Păi vă dau un 
exemplu. Păi, în sensul ăsta, mâine se va introduce ca tot poporul român să facă citostatice și 
radioterapie, să ne cadă părul, că poate o să avem cancer într-o zi.  

Gabriela Calitescu: Oh, Doamne, nu! 
Radu Moraru: E același lucru. Cum adică să mă vaccinez? Dacă nu am nicio treabă, mâine 

o să ne oblige, chiar dacă nu avem cancer, să trecem cu toții prin fazele alea cumplit de 
dureroase, să  facem chimioterapie, radioterapie, să slăbim 40 de kile, să ne cadă părul, 
unghiile, să avem niște dureri cumplite și să ne cedeze sistemul imunitar să crăpăm. Zice: 
domne, dar era să aibă cancer! Nu avea omul, dar era să aibă.  

(rep. 11:00, Sel. 4) Radu Moraru: Dar eu, ca cetățean conștient de adevărata luptă care se 
dă și de miza uriașă, eu nu vreau să le dăm muniție dușmanului nostru, statul mafiot, care atât 
așteaptă. Să vină Iohannis să ne arate cu degetul, să spună: câteva mii de criminali, care vor 
să ucidă poporul român fiindcă nu vor să se vaccineze obligatoriu, în rest, poporul român vrea 
obligatoriu. Și să ne ferească sfântul de un referendum că poporul, manipulat cum e, cu presa 
plătită lunar cu milioane de euro, mințind de dimineață până seara, s-ar putea să iasă 
referendumul exact ca la referendumul pentru familie, când a rezultat că un popor creștin cum 
suntem, sau ne declarăm cu toții, peste 90%, nu am vrut, că asta e rezultatul, domne, nu am 
vrut să se spună în Constituție că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie. Punct. Iar 
miza acum este și mai periculoasă, și mai mare, pentru că, repet, se introduce crima perfectă. 
Domne, a avut reacții secundare, a murit. Săracul! Asta este, mai sunt și unii d-ăștia, ne-a 
spus-o Bill Gates. Radu Moraru, Anca Nițulescu, doamna avocat, Gabriela Calitescu au avut 
ghinion, domne. Au avut niște reacții secundare și au murit că prea aveau gura mare, prea 
făceau mitinguri și protestau. Pompiliu Diplan, săracul, a trebuit să îi mai facem trei injecții și 
el a avut o reacție adversă și a murit și el. Ce contează? Poporul o să spună: ce ghinion au 
avut ăștia! Lasă, bine că supraviețuim noi. Deci până nu ieșim din zona de naivitate să 
înțelegem că asta este miza, și nu să facem un protest, ca să ce, că, repet, protestele cele mai 
mari din România au trimis un om la pușcărie, pe Dragnea, atât. În rest, jafurile continuă, 
teroarea împotriva poporului s-a ridicat la pătrat și nu comentează nimeni. Dragnea era 
dictatorul, nu Iohannis care a băgat poporul român în pușcărie pe nimic, care a pus botniță la 
copiii României când jumătate nu ar avea voie să poarte nici măcar o hârtie igienică la gură 
din cauza problemelor respiratorii. Nu mai comentează nimeni, gata. Ăsta a fost testul. Masca 
a fost testul să se vadă: domne, putem să băgăm vaccinarea obligatorie? Da! Păi dacă băgăm 
vaccinarea obligatorie de acolo putem să facem ce vrem noi cu orice popor. Luăm câțiva 
intelectuali fricoși, luăm câțiva popi nefricoși sau plătiți sau șantajabili, ies ăștia la televizor: 
dați-i drumul, vaccinați-vă obligatoriu! Și gata, s-a terminat! Deci asta e miza. 

Radu Moraru: (...) Deci ce vă spun eu în momentul ăsta este că această acțiune va fi folosită 
împotriva noastră, a celor care cu adevărat înțelegem că este cea mai criminală lege din viața 
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mea, de când m-am născut eu, de 50 de ani. Eu încă nu am întâlnit o lege mai criminală dată 
de un stat împotriva propriului popor. Dacă vreți, seamănă cu reeducarea forțată, Experimentul 
Pitești, când un milion de români, că atâția au fost mai răi de gură, au fost luați din casele lor, 
femei și bărbați, tineri, studenți, elevi ș.a.m.d., un milion, și duși în pușcării, și la canal, și la 
alte munci prin (neinteligibil). Și lumea, vai, ce repede uită sau, mă rog, nici măcar nu a citit. 
Este identic acum. Vaccinarea obligatorie va fi cea mai bună perdea pentru ca mafioții și statul 
mafiot să scape de persoanele... de acel milion, că sunt cam un milion și acum, să nu credeți 
că sunt mai mulți oameni care au curajul, cel puțin al meu sau al dumneavoastră, celor din 
studio. Un milion. Și asta vor spune: au murit un milion sau au rămas cu sechele, sunt legume, 
uitați-vă la ei, săracii. Dar îi ținem în viață, domne, le dăm niște perfuzii și îi ținem în viață. 
Legume! Dar restul de 22 de milioane? Sunteți sănătoși tun... 

Gabriela Calitescu: Solicită și domnul Pompiliu să intre prin Skype. 
Marina Alexandru: (...) Să nu uităm fie numai și pentru acel unic copil care a murit de curând 

într-o sală de curs ca urmare a purtatului abuziv de mască. Și știm că a fost mediatizat acest 
caz. Numai pentru acel copil care este un simbol pentru neamul nostru românesc, la propriu, 
și aici nu mă refer la partidul politic, ca să se înțeleagă, pentru ăla trebuie să ieșim în stradă. 
Nu chemăm oamenii pentru organizatori, oamenii nu vin pentru organizatori, nu vin pentru 
personalități, nu vin pentru vip-uri. Vin pentru ei înșiși, pentru propria lor libertate. Cine are 
conștiință, cine s-a trezit, cine stă în fața televizorului și se vaită, va veni! Pentru că nu este 
suficient să stăm pe Facebook... suntem toți zmei... pe Facebook suntem toți... mamă, 
răsturnăm pământul... A venit vremea să vă manifestați prin simpla prezență. Frumos, pașnic, 
cu demnitate, și elegant, și smerit. Da?! Eu am spus celor... că am primit și eu telefoane, se 
încearcă deturnare, se încearcă o mulțime de lucruri... nouă nu ne este teamă de lucrul acesta. 
Mie nu îmi este teamă, colegilor mei nu le este teamă. Și eu le-am spus oamenilor în felul 
următor: cei care aveau îndoieli, care nu știau ce, cum... da... le-am spus așa: dacă vă pasă de 
propria voastră persoană, de proprii voștri copii, veți fi pe 7, începând cu orele 15:00, în stradă. 
Dacă nu, din secunda următoare, vă rog frumos să înțelegeți că singuri v-ați interzis dreptul 
de a vă mai văita vreodată de ceva, fie și în casă de unii singuri, în fața oglinzii. Ca să se 
înțeleagă. Frate, ai ceva de spus? Asumă-ți! Asumă-ți să fii liber, asumă-ți să fii om, asumă-ți 
demnitatea proprie! Nu ne dă această libertate nicio autoritate, cu ea venim pe lume. 

Pompiliu Diplan: Apropo de Comisia de Sănătate, este clar că s-au făcut niște ilegalități 
absolut incredibile. Suntem în plină colectivizare și naționalizare a corpurilor noastre. De aia 
facem un apel să vină tot românul la acest protest. O nouă colectivizare nu trebuie să se 
întâmple. (...) Nu ne interesează că le-a plăcut de AUR, că le-a plăcut de PSD, că le-a plăcut de 
nu știu cine, important este, chiar dacă nu vine niciun politician deasupra să vorbească de la 
tribună, important este să iasă toți în stradă pentru că este o temă națională și care ține de 
sănătatea noastră. Ceea ce s-a întâmplat în Comisia de Sănătate data trecută a fost un act de 
o maximă ilegalitate, să faci o Comisie de Sănătate cu ușile închise și să nu se dezbată cum 
trebuie. Nu se poate așa ceva. Măcar pentru reunirea, resesiunea acestei Comisii de Sănătate 
merită să fim mii în stradă, iar aceste mii, cum bine a zis Adrian Aciu, nu fac decât să miște 
puțin un ac al barometrului. Ăia de acolo, din interiorul Casei Poporului,  ticăloși cum sunt, nu 
mai discutăm, nu ne pronunțăm asupra lor... Eu am mari speranțe inclusiv de la USR că o să 
voteze veto acest proiect de lege, pentru că au dat niște semnale că le pasă și lor de corpurile 
lor, eu am speranțe de la oricine să voteze cum trebuie. Aceasta este o miză națională și este 
o miză pe viață  și  pe moarte. 

Radu Moraru: Încă o dată, nu a murit cineva de lângă tine... încă  o dată, e ca la Covid. Până 
când nu s-a îmbolnăvit lumea de Covid în jurul tău, lumea spunea: hai, domne, ce e Covid-ul 
ăsta? Nu uitați, eu sunt primul care a dovedit că acest Covid, primul pe lume când am făcut 
investigația, două luni negată de toată omenirea, după care acceptată de Five Eyes, cel mai 
tare serviciu secret al celor cinci țări, că aici a fost un atentat cu armă biologică Wuhan-Covid 
si așa mai departe. Dar lumea ce spunea la început: nu e, domne, Covid! Că nu e! Dar când au 
început să se îmbolnăvească din familia lui, atunci: domne, e Covid! Că pe asta s-au bazat ăștia. Și 
ce spunea domnul Aciu: au folosit Covid-ul tocmai pentru că doresc să ajungă la această armă 
împotriva tuturor dizidenților lumii: vaccinarea obligatorie. Nu vrei, Pompiliu, vine Armata, 
Poliția Militară și te ia din casă, te vaccinează și poporul aplaudă. Ca în Evul Mediu. Dup-aia 
devii legumă. 

Radu Moraru: Nașul TV transmite în direct tot ce spuneți voi, că e simpozion sau că nu e. Dar 
Radu Moraru nu participă la așa ceva pentru că eu vreau să găsesc fisura aia, călcâiul ăla lui 
Ahile, ca după acest eșec să vedem cum întoarcem eșecul ăsta să fie în favoarea noastră, că 
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noi trebuie să obținem interzicerea acestei legi nazisto-comuniste. (neinteligibil) era mic copil 
pe lângă Legea vaccinării obligatorii. Voi înțelegeți că Legea vaccinării obligatorii spune într-
un pasaj că vin de acasă și te saltă? Și dacă pleci în Cuba, te ia din Cuba, și te saltă, și te 
vaccinează cu ce vor ei, și tu devii o legumă, Pompiliu Diplan?!  Și nu mai poți să zici nimic?! 

 Radu Moraru: Domne, dacă mâine intră Legea vaccinării obligatorii, așa cum e ea stipulată, că 
acolo sunt niște reglementări foarte bune, eu am ce să  fac? Avocații mei mi-au spus: trebuie să fugi 
din țară, să te ascunzi! Doamna avocat, ce drepturi am eu a doua zi după ce băieții vin la poartă 
să mă ia, să mă salte, să mă vaccineze obligatoriu? (...) 

Marina Alexandru: Da, dacă legea trece în forma aceasta, într-adevăr, vor veni cu Poliția 
Militară, că doar vor să își extindă prin proiectul de lege atribuțiile asupra societății civile, să 
ne percheziționeze, să ne aresteze, să ne ducă în fața parchetelor și tribunalelor militare, da, 
asta se va întâmpla. Deci dacă oamenii își doresc lucrul acesta, atunci asta se va întâmpla 
dacă legea aceasta trece. Va fi publicată în Monitorul Oficial, este foarte adevărat, exact ca și 
toate ordonanțele de până acum... avem experiența, este și experiența și un experiment al 
anului care tocmai s-a încheiat, că toate ordinele, hotărârile subsecvente Legii 55 (...) ele fiind 
publicate în Monitorul Oficial încep să își producă efectele juridice asupra populației. 

Radu Moraru: Lăsați-mă să traduc. Deci lăsați-mă să traduc pentru poporul nostru, că văd că se 
uită foarte mulți acum. Deci, în momentul în care legea trece, dacă eu am cei mai tari avocați din 
România, nu am ce să fac. De ce? Legea trece, se publică în Monitorul Oficial în maxim 24 de 
ore pentru că băieții se grăbesc, iar a doua secundă după cele 24 de ore, la ora 6 dimineața, 
când au voie băieții, vin la mine, mă saltă pe mine, pe Diplan, pe Gabriela, pe dumneavoastră, 
doamna avocat, pe doamna Nițulescu, pe toată lumea, și ne vaccinează obligatoriu cu ce vor 
ei, că în Legea vaccinării obligatorii nu scrie cu ce, asta nu ați observat. Asta trebuie să spuneți 
oamenilor. În Legea vaccinării obligatorii spune așa: te vaccinăm cu ce vrem noi. Și poate ne 
bagă mercur. Știți că dacă spargi un termometru d-ăla clasic, cum știm noi de pe vremea noastră, și 
ai băgat mercurul ăla în organismul tău, l-ai înghițit, ai murit. Deci, în momentul în care legea devine 
efectivă prin publicarea în Monitorul Oficial, adică la 24 de ore după ce a fost adoptată, Radu 
Moraru este legumă sau mort, Pompiliu Diplan este mort, Anca Nițulescu și pe cine vor ei că 
lista este făcută. Lista e făcută începând cu 2015. La toate simpozioanele la care ați participat 
și v-ați dat cu părerea și s-a văzut că sunteți împotrivă, sunteți pe lista neagră. Deci azi, în 
România, sunt, vă spun eu că știu eu de la securiștii de la SRI, astăzi, în România, sunt 250 
000 de persoane, aproximativ, pe lista neagră, de vaccinat obligatoriu. (moderatorul râde) Deci 
nu poporul e ținta, ținta este ăla cu gura mare, ăla care are patriotism, personalitate, care luptă 
pentru neamul lui. Ăștia suntem noi. Iar tot ce faceți voi în acest moment, inclusiv cu acest 
miting cu care spuneți că o să faceți și o să dregeți, nu valorează nimic pentru că băieții au 
acest scop. (...) Trebuie să anihilezi tot ce înseamnă vectori în societate. Astăzi, România are 
aproximativ 250000 de vectori în societate.   

 
- 2. De asemenea, la stabilirea sancțiunii Consiliul a reținut și raportul de monitorizare 

având ca obiect emisiunea “Nașul special” din 28.04.2021, moderată de Mihai Pâșlu, care 
l-a avut ca invitat pe Cătălin Bădițoiu. 

În urma analizării raportului și vizionării de imagini, membrii Consiliului au constatat 
că această ediție a emisiunii “Nașul special” a fost difuzată cu încălcarea acelorași 
prevederi legale, respectiv art. 40 alin. (1) și 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul 
audiovizualului. 

Astfel, în cadrul celei de a doua părți a emisiunii, sub titlul: IONEL PALĂR, DATOR 
LA PROSTITUATE, NUMIT ÎN CNA! s-a discutat despre numirea fostului deputat și 
președinte PNL Bacău, Ionel Palăr, în funcția de membru al CNA (interval orar 21:03 – 
21:23). În legătură cu acest subiect referitor numirea acestei persoane ca membru CNA, 
moderatorul și invitatul au făcut următoarele afirmații, potrivit sintezei constatărilor din 
raportul de monitorizare: 

Cătălin Bădițoiu: (...) Acest domn, Ionel Palăr, fost președinte al PNL Bacău, patru mandate 
de deputat sau senator, nici nu mai știu exact... 

Mihai Pâlșu: Experiență masivă... 
Cătălin Bădițoiu: Da, experiență masivă. Cum ai zis tu, nu ai auzit tu, nu am auzit nici eu.  
Mihai Pâlșu: Nu am auzit de el. 
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Cătălin Bădițoiu: Iar în 2020, acum, îți dai seama ce bun a fost că nici nu a mai intrat în 

Parlament. După patru mandate nu a mai primit nimic în Parlament... Și colegii lui, și domnul 
Orban, au găsit cel mai bun om din CNA, cel mai moral, cel mai cel familist convins... 

Mihai Pâlșu: Profesionist... 
Cătălin Bădițoiu: Convins, profesionist, știe legile, tot știe. 
Mihai Pâlșu: De 16 ani. 
Cătălin Bădițoiu: Și va sta în fața noastră acest domn, și își va da cu părerea, și ne va 

amenda... 
Mihai Pâlșu: Nu își va da cu părerea, Cătăline. Va lua decizii. 
Cătălin Bădițoiu: Și va lua decizii, și ne va amenda acest domn. Și lumea se întreabă: dar 

ce aveți cu el? Uite, domnul a fost parlamentar... Păi vă spun ce. Acest domn, vorbim de 
moralitate... 

Mihai Pâlșu: Ca să... stai puțin. Ați auzit de Codruț Marta? Stai să o luăm puțin, Cătălin, te 
rog. Ați auzit de Codruț Marta? Cu siguranță ați auzit de Codruț Marta. Ați auzit de soția lui, 
Andreea Marta? Cu siguranță ați auzit. Codruț Marta făcea parte dintr-un grup infracțional în 
care erau mai mulți lideri din ANAF și din Garda Financiară, și niște afaceriști.  

Cătălin Bădițoiu: Și se pare că niște parlamentari. 
Mihai Pâlșu: Și niște parlamentari.  
Cătălin Bădițoiu: Da, și îl vedem pe acest domn. Deci acest domn era și el acolo în... 
Mihai Pâlșu: Și, ca să mă întorc la soția lui Marta... între timp, Codruț Marta a fost dat 

dispărut. Unii spun că a fost ucis, alții că este bine mersi într-un loc și stă cuminte pentru că 
știe atât de multe, pentru că vă reamintesc că prin el acest grup infracțional, care era la nivelul 
cel mai înalt al FISC-ului din România, se desfășurau activități. Adică el era placa turnantă 
dintre afaceriștii care furau și cei care ofereau protecție. El a dispărut. Bun, soția lui avea o 
casă de prostituție. Și acum să vă povestească Cătălin... 

Cătălin Bădițoiu: Mai mult decât o casă, o rețea, o rețea de prostituție care, în acel moment, 
a fost investigată de DIICOT. Da, deci vorbim de DIICOT. Și acest domn, vezi că nu e atât de 
tânăr, Mihai, acest domn... deci eu d-abia aștept să ajung la CNA. Deci eu când ajung la CNA 
și domnul acesta va fi acolo, o să vedeți, deci o să mă prăpădesc de râs și o să vedeți ce îi 
spun. Păi eu nu o să stau niciodată ca acest domn, cu moralitatea lui îndoielnică, că are o 
moralitate îndoielnică. 

Mihai Pâlșu: Dar de ce are moralitate îndoielnică? 
Cătălin Bădițoiu: Păi vă zic imediat... Să mă judece. Nu o să stau niciodată în fața lui. O să 

îl poftesc să iasă din sală. Și dacă mă va amenda în proces pe acest lucru mă voi duce. Domnul 
Orban, nu ați găsit alt om mai bun? Stimați telespectatori, acest domn, în 2011, a picat pe niște 
interceptări ale DIICOT-ului. Da. Și DIICOT-ul ne spune așa: că acest domn mergea în acea 
rețea de prostituție, adică mergea la prostituate și odată a mai și rămas dator cu 50 de euro. 
Deci domnul trebuia să plătească 300 de euro unei  prostituate pentru servicii, dar rețineți, 
prostituția în România... Eu nu știu de ce nu a avut dosar penal, pentru că prostituția în 
România nu este legalizată și a picat pe interceptări când dădea bani. Deci domnul acesta 
trebuia să plătească 300 de euro unei prostituate și a avut doar 250. Și la interceptări, când 
vorbea cu doamna... 

Mihai Pâlșu: Cu matroana, când vorbea cu matroana... 
Cătălin Bădițoiu: Îi cerea încă 50 de euro, că a rămas dator. Deci acest domn, această statuie 

de moralitate, va judeca tot ce înseamnă presa audio-vizuală din România. Și să mai avem 
încredere și în CNA acum! Eu vă întreb pe dumneavoastră: nu găsea PNL-ul pe altcineva? 
Domnul Orban, nu găseați pe altcineva? Sau acest băiat va fi șantajat? 100% dacă a făcut parte 
din rețeaua lui Codruț Marta, dacă a făcut parte și s-a dus la... era în toată rețeaua aia, da. Erau 
mai mulți și poate vom vorbi odată, Mihai, de ce oameni politici se duceau în acea rețea de 
prostituate. S-a vorbit, dar sunt mai mulți despre care nu s-a vorbit. Sau îl șantajați? Și cum a 
spus domnul Cîțu, că acum, vezi, se leagă... a ieșit Cîțu, a spus: gata, vă închidem gura la toți! 
Ne-am întrebat cu toții: cum ne închideți gura? Ne trageți un glonț în cap?  

Mihai Pâlșu: A zis și Bulai... 
Cătălin Bădițoiu: A ieșit și Bulai, da. Și Bulai... Răducu, dă-mi, te rog frumos, arată-mi, te 

rog, că vreau să văd calul acela frumos. Arată-mi, te rog, calul acela frumos pe care e Bulai. 
Deci domnul acesta, deci domnul acesta, de-o moralitate îndoielnică, repet, va fi membru CNA! 
Va avea rang de secretar de stat...  

Mihai Pâlșu: Subsecretar de stat. 
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Cătălin Bădițoiu: Îi dă mașini, are pază, are o grămadă de beneficii, acestui domn care, 

când se ducea la prostituate, nici măcar nu le plătea. Ca să înțelegeți ce oameni are PNL-ul, ce 
oameni pune în funcții de conducere. 

Mihai Pâlșu: Dar uite ce șmecher e el, cum arăta cum votează la vedere, bila neagră o pune 
în urna neagră, bila albă o pune în urna albă... Deci acești oameni, repet, fac de treizeci de ani 
presă, el a fost 16 ani deputat și eu nu am auzit niciodată de acest Palăr de la PNL. E incredibil. 
Tu spui că... adică lucrurile sunt mult mai grave... de ce sunt mai grave? Pentru că acești 
oameni vor judeca așa zisele derapaje ale unor jurnaliști care lucrează în audio și în vizual. 
Ceea ce este foarte grav. Foarte grav, de ce? Pentru că, să se știe, acești oameni nu au 
pregătire juridică, ei se comportă ca niște judecători, ceea ce e foarte grav. Eu am spus de 
prima dată când am fost atunci la CNA. Cum să mă judece niște oameni, să mă judece pe o 
lege, oameni care nu au nicio pregătire în domeniul ăsta? Adică nu sunt judecători. Iar el este 
un neica nimeni, are într-adevăr, îți dai seama că are, un dosar și cred că nu numai asta cu 
prostituatele găsită de DIICOT... Îți dai seama că dacă a fost în cârdășie cu Andreea Marta, și 
cu Codruț Marta, și cu toată (neinteligibil). Noi vorbim de toată rețeaua aici, adică lucrurile sunt 
mult mai complexe. Ori omul acesta, îți dai seama că, nu s-a dus el pe ușa din dos, s-a întâlnit 
într-un cotlon cu o prostituată dată de Andreea Marta. Nu, a fost în diferite petreceri, știu și eu 
că am avut informații, se duceau la cabane prin Dâmbovița, de exemplu. Închiriau... 

Cătălin Bădițoiu: Se duceau la hotelul  lui Negoiță, la Rin... 
Mihai Pâlșu: Negoiță era ceva mai deștept, îi băga în camere unde avea deja el camerele lui 

de filmat... 
Cătălin Bădițoiu: Adică acolo vorbim de o rețea... dar, repet, îi întreb pe procurorii DIICOT. 

Prostituția, în România, nu este legală.  
Mihai Pâlșu: Nu. 
Cătălin Bădițoiu: Nu este legală, nu este legiferată.  
Mihai Pâlșu: E faptă penală. 
Cătălin Bădițoiu: E faptă penală, dar trebuie să îi prinzi în flagrant când dau banii. Acest 

domn a fost interceptat. De ce nu are acest domn dosar penal și ajunge acest domn să judece 
presa din România? Cum a trecut? Ce comisii juridice avem în Parlamentul României, Mihai? 
Oamenii din Comisiile juridice (neinteligibil). 

Mihai Pâlșu: Păi tocmai asta ți-am spus: comisia este condusă de Bulai, Bulai care ne-a 
spus acum două zile că va face praf și pulbere toți jurnaliștii care au de gând să spună ceva 
împotriva unor decizii luate de guvernanți în problema Covid. Ți-a spus clar și răspicat. 

Cătălin Bădițoiu: Păi și atunci, Mihai, nu ar trebui să fim... 
Mihai Pâlșu: De ce crezi că l-a votat pe ăsta? 
Cătălin Bădițoiu: Toți, pe 20 mai în fața CCR-ului? Să fim acolo, și în fața Parlamentului, și 

să susținem, în sfârșit, o instituție să ia o decizie. Și să sperăm că ia o decizie pentru noi, să 
scăpăm odată de toți oamenii ăștia, să scăpăm odată de Guvernul ăsta, să scăpăm odată și de 
Orban. Mihai, dacă mă întrebi pe mine acum, Orban nu e mai presus deloc decât era Dragnea, 
decât era Dăncilă. Deloc! Face aceleași lucruri! (...) Acest individ care, în loc de 300 de euro, 
cât trebuia să plătească pentru o prostituată, a plătit 250 că a venit fără bani în buzunar, da, s-
a dus fără bani în buzunar, de o moralitate... vedem moralitatea... ne va judeca și va fi în 
continuare, și va trece, și parlamentarii PNL, USR, UDMR, mai mare rușinea... îți dai seama ce 
rușine? Să fii parlamentar și să ridici mâna că l-a pus Orban sau cine l-a pus pe ăsta... Dar 
unde e Rareș Bogdan? Că revin la Rareș Bogdan... Păi, Rareșelule, îl pui la CNA pe domnul? 
Măcar atât poți să faci! Puneți, mă, niște oameni de o moralitate... măcar când ne ducem acolo 
la CNA să ne judece niște oameni morali. Puneți-i pe ei, nu puneți toți imoralii, toți indivizii 
care nu își plătesc nici măcar serviciile!  

Mihai Pâlșu: Și să aibă studii juridice, mă!  
Cătălin Bădițoiu: (...)Deci mă voi duce la CNA în fiecare ședință, mă voi distra cât va fi acest 

băiat acolo, și le voi spune și celorlalți membri, deci le voi spune tuturor: cum puteți să stați 
la aceeași masă cu un om de asemenea moralitate? Cum puteți să credeți că deciziile 
dumneavoastră vor fi respectate de noi? Pentru că, până una alta, pe lângă amendă, ar trebui 
să îi respectăm pe acei membri. Cum credeți că vă vor respecta când stați la masă cu un domn, 
cu un individ, cu ce vrei tu, care merge și nu își plătește nici prostituatele la care merge? Păi 
dar știi de ce? Păi dacă a fost pe la Bacău șeful PNL... știm cu toții, vedem cu toții că vor fi și 
acolo traseiste și prostituate... și dacă acolo era gratis că era șeful PNL, era obișnuit acest 
domn. 
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Mihai Pâlșu: (Neinteligibil) era obișnuit. (...) Da, dar aici era Andreea Marta care era o 

matroană profesionistă. Avea acoperire, lucra numai cu fete de lux. Le spuneau coperți, nu 
știu dacă... el se ducea și spunea, de exemplu, adică pe înregistrări apare: mă duc la o copertă. 
Copertă în sensul că fetele erau atât de frumoase că apăreau prin ziare, apăreau în revistele 
(neinteligibil). 

Cătălin Bădițoiu: Dar nu avea bani în buzunar. Dar, uite, putem găsi și un lucru bun: 
înseamnă că nu fura așa de mult dacă nu avea nici 300 de euro... Glumesc acum... 

Mihai Pâlșu: Nu, eu cred că e mai  degrabă... 
Cătălin Bădițoiu: Sau mai putem să ne gândim: domne, poate nu o fi oferit fata serviciile la 

care se aștepta domnul. Și  domnul a hotărât să îi dea mai puțini bani. Se poate și acest lucru. 
Nu știu... 

Mihai Pâlșu: Avea pretenții, vrei să  spui... avea un standard... 
Cătălin Bădițoiu: Avea pretenții mai mari, se aștepta la un standard mai mare de 300 de euro 

și a zis: domne, pentru serviciile pe care mi le-ai oferit în această seară eu pot să îți ofer doar 
250 de euro. 

Mihai Pâlșu: Și înseamnă că fata a fost nesimțită că s-a dat la un deputat care îi explica că 
adevăratul preț este cel pe care l-a oferit el. 

Cătălin Bădițoiu: Nici nu vreau să mă gândesc, eu le spun tuturor celor care lucrează, femei 
prin CNA: dacă îl vedeți, fugiți mâncând pământul. Nici nu stați pe lângă dânsul prin CNA pe 
acolo. Ce să căutați pe acolo? Ce să caute acest domn? Ce să caute în CNA? Bă, dar scăpăm 
de unul și dăm de altul! Scăpăm de Herjeu și dăm de, cum îl cheamă, Palăr. Bă, dar nu puteam 
să scăpăm și noi odată... să avem niște profesioniști... 

Mihai Pâlșu: Suntem blestemați... 
Cătălin Bădițoiu: (...) Uitați-l pe acest domn cum stă el și va sta în fața noastră la CNA. Și 

cred că toți realizatorii se vor prăpădi de râs când acest om va deschide gura. Vă dați seama, 
ce respect să ai față de el! Nu vei putea să ai niciun respect față de el! Nu te va putea judeca 
niciodată!  

Mihai Pâlșu: Domne, lângă Costel Alexe, acel ministru Tabără sau cum i se spunea, apare 
și acest domn Palăr, care este tot ministru, că va fi secretar de stat, ministru în prostituție.  

Cătălin Bădițoiu: Da, putem... păi da, uite, poate propune... Fii atent, Mihai! Deci băiatul ăsta, 
individul ăsta măcar putea să propună legea prostituției în Parlament în patru mandate, că nu 
a făcut nimic. Măcar făcea ceva ce îi plăcea.  

Mihai Pâlșu: Vrea numai el, mă, să beneficieze... 
Cătălin Bădițoiu: Îi plăcea, măcar propunea așa ceva, dacă altceva nu a făcut că nu a auzit 

nimeni de el... 
Mihai Pâlșu: Probabil că a vrut să păstreze numai pentru el.  
Cătălin Bădițoiu: Anonimatul, el a vrut să păstreze anonimatul.  
Mihai Pâlșu: Să fie în anonimat. 
Cătălin Bădițoiu: El a fost în anonimat patru mandate... 
Mihai Pâlșu: A fost un anonim, a fost un anonim. 
Cătălin Bădițoiu: Pun pariu că dacă acum îl căutăm îl găsim pe lista celor 400 de deputați 

care dă în judecată statul român să își ia pensiile speciale. 100% îl găsim pe listă pe acest 
domn. 

Mihai Pâlșu: Se poate. 
Cătălin Bădițoiu: Păi are nevoie de bani.  
Mihai Pâlșu: Pentru prostituate? 
Cătălin Bădițoiu: Nu știu, pentru mâncare, pentru altceva. Nu știu dacă pentru prostituate 

că nu cred că mai merge acum. Cred că s-a făcut atât de râs atunci că acum... domne, știi cum 
e omul ăsta? Că asta o să le spună. Deci domnul Palăr, după ce a fost acest scandal și s-a 
făcut de râs, domnul Palăr acum este exemplar. Din acel moment nu a mai făcut absolut nimic, 
nu a mai făcut nimic, nimic, nimic, Mihai. A devenit o statuie impecabilă de... e impecabil acest 
om. 

Față de conținutul emisiunilor “Să vorbim despre tine” din 05.03.2021 și “Nașul 
special” din 28.04.2021, redat anterior, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 
a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) și ale art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul 
audiovizualului, prevederi care reglementează dreptul la imagine a persoanei, precum și 
dreptul publicului la informare corectă. 
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Potrivit dispozițiilor invocate, 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.  

Totodată, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să asigurare o distincţie clare între fapte şi opinii, iar 
informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În consecință, în raport de conținutul emisiunilor “Să vorbim despre tine” din 
05.03.2021 și “Nașul special” din 28.04.2021, Consiliul a reținut că au fost difuzate cu 
încălcarea prevederilor legale invocate, întrucât în cadrul acestora, în contextul 
subiectelor dezbătute referitoare la un presupus proiect legislativ privind vaccinarea 
obligatorie (05.03.2021) sau la numirea unui fost deputat într-o demnitate publică 
(28.04.2021), au fost formulate acuzații nedovedite la adresa unor persoane publice, 
nominalizate pe post, fără a fi prezentate dovezi sau punctul de vedere al acestora, 
situație în care pe post nu s-a precizat dacă au fost contactate pentru ca acestea să-și 
exprime opinia în legătură cu faptele imputate, ori dacă acestea ar fi refuzat. De 
asemenea, Consiliul a mai constatat că modalitatea în care au fost dezbătute temele 
abordate a contravenit principiilor de informare, în sensul că nu a fost asigurată o 
distincție clară între fapte și opinii, iar informațiile nu au fost prezentate cu imparțialitate, 
astfel încât dreptul publicului la informare obiectivă a fost prejudiciat. 

Astfel, în cadrul emisiunii “Să vorbim despre tine” din 05.03.2021 s-a discutat despre 
un proiect de lege privind vaccinarea obligatorie, fiind făcute o serie de afirmații referitoare 
la presupuse conspirații despre COVID și vaccinare, context în care au fost formulate 
acuzații nedovedite la adresa unor persoane publice, care parte a unei noi ordini 
mondiale, care ar orchestra în mod ocult pandemia de COVID, pentru a impune 
vaccinarea obligatorie în scopul intimidării oponenților. Asemenea acuzații au fost 
promovate în mod deosebit de Radu Moraru, în cadrul intervenției sale telefonice în 
direct, în timpul emisiunii, sens în care exemplificăm cu câteva din afirmațiile acestuia: 
Deci, practic, Cioloş şi cu Iohannis, şi cu câţiva, au dus România în acest scenariu al noii 
ordini mondiale, unde vaccinarea obligatorie este parte a acestei noi ordini mondiale. 
Pentru că, nu-i aşa, îi vaccinăm pe toţi şi, dacă sunt unii mai răi de gură, mai punem ceva 
în vaccinul ăla. Este cea mai criminală lege pe care ăştia doresc să o introducă, de când 
m-am născut eu în ´70. Eu încă nu am întâlnit ceva... o crimă perfectă. Este lagăr de la 
Auschwitz făcut altfel. Eu încă nu am întâlnit o lege mai criminală dată de un stat împotriva 
propriului popor. Dacă vreţi, seamănă cu reeducarea forţată, Experimentul Piteşti Sunt 
singurul ziarist care a dovedit că e atac cu armă biologică Covidul. De altfel, pe întreaga 
durată de difuzare a emisiunii în care s-a discutat această temă, prezentată sub titlul: 
‘’Proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie’’  au fost făcute astfel de afirmații 
acuzatoare, în susținerea cărora nu au fost prezentate dovezi și nici punctul de vedere al 
persoanelor vizate în legătură cu cele imputate, fapt de natură a le prejudicia imaginea 
și, totodată, de a afecta dreptul publicului de a primi informații corecte, imparțiale, 
prezentate cu bună-credință, prin asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii. Mai 
mult, deși în emisiune nu au fost prezentate dovezi în susținerea acuzațiilor și nici punctul 
de vedere al persoanelor acuzate de presupuse acte de conspirație împotriva cetățenilor 
români, cu referire directă la impunerea vaccinării obligatorii ca plan al unei pretinse ordini 
mondiale, această ipoteză a fost prezentată ca o situație  certă, nicidecum că ar 
reprezenta  doar opiniile exprimate de Radu Moraru sau de către invitați  (Pompiliu Diplan: 
Apropo de Comisia de Sănătate, este clar că s-au făcut niște ilegalități absolut incredibile. 
Suntem în plină colectivizare și naționalizare a corpurilor noastre; Marina Alexandru: (...) 
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Să nu uităm fie numai și pentru acel unic copil care a murit de curând într-o sală de 
curs ca urmare a purtatului abuziv de mască) și, implicit, ale moderatoarei, care nu a 
manifestat nicio atitudine contrară în raport de afirmațiile tendențioase. 

Prin urmare, față de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că în cadrul 
emisiunii “Să vorbim despre tine” din 05.03.2021 au fost încălcate dispozițiile art. 40  alin. 
(1) și 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului, care impun în sarcina 
radiodifuzorului obligațiile legale în temeiul cărora, pe de o parte, în cazul formulării de 
acuzații privind fapte ilegale sau imorale, acestea trebuia să fie însoțite de dovezi, iar 
persoana vizată trebuia contactată, insistent, pentru a beneficia de posibilitatea de a se 
apăra cu privire la acuzațiile aduse.  

Pe de altă parte, radiodifuzorul trebuia să asigure o distincție clară între fapte și 
opiniile exprimate, astfel încât publicul să poată aprecia în cunoștință de cauză cu privire 
la obiectivitatea informațiilor prezentate, ținând cont că un subiect precum cel dezbătut, 
presupusa lege de vaccinare obligatorie a populației împotriva pandemiei de COVID19, 
este de interes major și actual, ceea ce presupune o abordare responsabilă din partea 
radiodifuzorului, cu asigurarea unei informări corecte, verificate şi prezentate în mod 
imparţial şi cu bună-credinţă, așa cum dispune norma incidentă. 

Mai mult decât atât, analizând conținutul emisiunii “Nașul special” din 28.04.2021, 
Consiliul a constat că radiodifuzorul a avut o conduită similară și în cadrul acestei 
emisiuni, fapt ce a contravenit acelorași  prevederi legale ale art. 40 alin. (1) și 64 alin. 
(1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului. 

Astfel, în cadrul celei de a doua părți a emisiunii, sub titlul: IONEL PALĂR, DATOR 
LA PROSTITUATE, NUMIT ÎN CNA! s-a discutat despre numirea fostului deputat și 
președinte PNL Bacău, Ionel Palăr, în funcția de membru al CNA (interval orar 21:03 – 
21:23). 

În concret, pornind de la numirea acestei persoane ca membru CNA, în cadrul 
emisiunii au fost făcute afirmații tendențioase cu privirea la moralitatea celui în cauză, 
fără a fi prezentată opinia acestuia cu privire la faptele imputate, care ar fi putut clarifica 
circumstanțele în care a fost audiat de DIICOT, în urmă cu câțiva ani, într-un dosar din 
anul 2011 referitor la o rețea de prostituție (Cătălin Bădițoiu: … acest domn, în 2011, a 
picat pe niște interceptări ale DIICOT-ului. Da. Și DIICOT-ul ne spune așa: că acest domn 
mergea în acea rețea de prostituție, adică mergea la prostituate și odată a mai și rămas 
dator cu 50 de euro. Deci domnul trebuia să plătească 300 de euro unei  prostituate 
pentru servicii...) Or, norma legală incidentă instituie obligația în sensul căreia, în virtutea 
respectării dreptului persoanei la imagine, ar fi trebuit ca în emisiune să fie contactat cel 
incriminat pentru a-și prezenta punctul de vedere cu privire la circumstanțele de natură 
morală invocate în emisiune. De asemenea, Consiliul a mai reținut că modalitatea în care 
a fost prezentat acest subiect a contravenit și principiilor de informare prevăzute expres 
la art. 64 din Codul audiovizualului, care reglementează ca informațiile să fie prezentate 
cu imparțialitate și bună-credință. 

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii 
trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut. Consiliul apreciază că 
libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia 
principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale 
care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în 
relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie 
lezaţi. Curtea Europeană a stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu 
protejează numai substanţa ideilor exprimate, dar şi  modul în care acestea sunt 
exprimate, precum şi  regula potrivit căreia  “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, 
exprimarea opiniei poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor 
aparţinând altor subiecte de drept. S-a stabilit, de asemenea, că orice drept fundamental, 
consacrat ca atare de norme juridice interne sau internaţionale, are caracter legitim numai  
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în măsura în care este exercitat cu bună credinţă, în limite rezonabile, cu respectarea 
drepturilor şi intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept.  

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

Astfel, 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 participanţii la emisiune, 
acesta este obligat să aibă o atitudine neutră, imparţială, conformă dispoziţiilor legale. 
Consiliul consideră că prezentarea unor subiecte de actualitate, cu implicaţii în plan 
social, economic şi politic, cum au fost cele dezbătute în cadrul emisiunilor analizate, 
trebuie făcută cu respectarea unei informări obiective, printr-o prezentare echidistantă şi 
echilibrată și prin respectarea dreptului la imagine a persoanei.  

De aceea, în temeiul legii, Consiliul consideră că informarea corectă a publicului este 
o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi 
impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul. În acest sens, 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia   nr. 1003/1993 cu privire la 
etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se supună unor principii etice, 
ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi dreptul fundamental al 
cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere.  

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate pentru 
fapte similare, ţinând cont de criteriile 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 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 
Art. 1. Radiodifuzorul NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. 

(licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.5/14.12.2011 eliberată la 08.02.2021 şi decizia de 
autorizare nr. 1815.2/08.02.2021 pentru postul NAŞUL TV) se sancţionează cu amendă 
în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) și 64 alin. (1) lit. 
a) și b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite pe postul NAŞUL TV, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi 
vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala 
emisiune de ştiri, următorul text: 
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 30.000 lei postul 

NAŞUL TV, deoarece, în cadrul emisiunilor “Să vorbim despre tine” din 05.03.2021 și 
“Nașul special” din 28.04.2021, în contextul subiectelor referitoare la un presupus proiect 
legislativ privind vaccinarea obligatorie sau la numirea unui fost deputat într-o demnitate 
publică, au fost formulate acuzații la adresa unor persoane publice, nominalizate pe post, 
fără a fi prezentate dovezi sau punctul de vedere al acestora, încălcându-se astfel art. 40 
din Codul audiovizualului. Potrivit dispozițiilor invocate, 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.  

De asemenea, Consiliul a mai constatat că modalitatea în care au fost dezbătute 
aceste teme a contravenit principiilor de informare prevăzute de art. 64 din Codul 
audiovizualului, în sensul că nu a fost asigurată o distincție clară între fapte și opinii, iar 
informațiile nu au fost prezentate în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 

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