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Decizia nr. 290 din 09.06.2022 

privind amendarea cu 20.000 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 9 iunie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a decis sancționarea radiodifuzorului, după ce în ședința din 
08.06.2022 a vizionat și analizat rapoartele întocmite  de Direcția Monitorizare cu 
privire la edițiile emisiunii “Să vorbim despre tine” difuzate în datele de 21.03.2022 
(sesizările nr. 3215/21.03.2022, 3216/21.03.2022, 3242/22.03.2022, 
3627/30.03.2022) și 29.03.2022 (sesizările nr. 3587/29.03.2022, 3587/29.03.2022), 
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 vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI 
ASOCIAŢII S.A. a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și art. 66 din Decizia 
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările 
şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

- art. 64 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. 
- art. 66  În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes 

apublic, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate 
imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin 
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care 
problemele sunt în dezbatere publică. 

Cu privire la conținutul edițiilor emisiunii “Să vorbim despre tine” difuzate în zilele 
de 21 și 29 martie 2022, redăm sinteza constatărilor din  rapoartele de monitorizare, 
după cum urmează:  
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Să vorbim despre tine - 21.03.2022 - Dezbatere 

Sesiză
ri  Sinteza constatării 

 
Moderator: Gabriela Calițescu. 
Invitat: Radu Moraru 
Titlu: VA URMA UN NOU ”PEARL HARBOUR”? 

Sesiza
rea nr. 

3215/
21.03.2022
:     

S7, S10  Radu Moraru a afirmat că unul dintre motivele pentru care Nicolae Ceaușescu a 
fost înlăturat de la putere a fost faptul că a recunoscut că  România are arma nucleară. Dar 
România nu avea rachetele care să ducă, să fie o ameninţare pentru ţări care se află la sute 
sau mii de kilometri. (...) România, asta e o altă dezvăluire, a continuat programul nuclear 
şi specialiştii mi-au spus că în secret, în ’90 erau pregătite primele probe. (...) N-au mai avut 
loc pentru că noi, imediat după ’90 a trebuit să declarăm tot, tot ce avem şi România... 

S8 Radu Moraru afirmă că unul dintre motivele pentru care Rusia a atacat Ucraina a fost 
că aceasta avea arme nucleare. 

 Radu Moraru: (...) că Putin avea de ales, să mai stea să nu invadeze Ucraina, (...)deci 
să nu facă nimic, şi atunci se trezea că Ucraina care are deja arma nucleară, (...)Ucraina 
avea aceeaşi problemă pe care o avea şi Ceauşescu. Nu avea rachetele de rază medie şi 
lungă. (...) americanii în secret le-au dat ucrainenilor aceste rachete. (...) Ei având arma 
nucleară, ei puteau să atace Crimeea. Ori Rusia fără Crimeea, fără flota lor, fără alte 
chestiuni pe acolo, nu mai sunt Rusia. (...) 

Sesiza
rea nr. 
3627/30.03
.2022: 

 

S2 (Radu Moraru: (...) după Covid s-a dus naibii filmul american. Deci după Covid, în 
care fiecare om de pe planetă a înţeles că, până atunci spuneai „aşa ceva nu se poate”, şi 
când a văzut că se poate orice, că se poate depăşi orice linie roşie, că se pot încălca toate 
drepturile, toate, că ţi se pot lua copiii de acasă pentru că tu nu vrei să-i vaccinezi, şi toate 
astea, omenirea întreagă s-a schimbat. Şi nu mai cumpără filme americane.    

S3 Radu Moraru: (...) ăştia spun că ruşii sunt praf, n-au nici combustibil, dar totuşi 
înaintează. După care nu înţeleg, domnule dar armata rusă se spune că e multă, că e 
ticăloasă, că trage în populaţie, în grădiniţe, în şcoli, dar victimele le numeri, cum să spun, 
sunt câteva sute. Dacă... 

Gabriela Calițescu: Da, e  oricum o contrazicere la ceea ce vedem. Pentru că (?) la ce 
imagini să iei, nu ştii ce să iei. Pentru că vezi imagini care arată un dezastru şi vezi imagini 
în care soldaţii ruşi se duc şi duc hrană şi apă oamenilor. Adică n-ai ce să...(...) aduni ca 
informaţie.   

Sesiză
rile nr. 
3216/21.03
.2022: 

3242/
22.03.2022
: 

 

S1, S6, S24, S29  Radu  Moraru declară că informațiile pe care le dă sunt din surse 
oficiale, militare, sigure. Ex: acum spun din informaţii militare din Ucraina. (S24)/ Ce v-
am spus eu în seara asta, iarăşi, este sută la sută documentat şi sută la sută probat cu 
tot.(S29) 

Radu Moraru au abordat subiecte legate de războiul din Ucraina, context în care au fost 
făcute următoarele declarații: 

• Occidentul împinge România să intre în război. Ex.: 
S17   Radu Moraru: (…) Să mori tu, măi Mark Rutte? Rute-te’n gură de om, da? 
Gabriela Calițescu: Radu! 
Radu Moraru: Păi ce am spus? Îmi cer scuze atunci. Rute-te‘n morgen, na! Deci cum 

poţi să spui aşa ceva? Adică hau, hau, hau, şi de fapt toţi împing România să intre în acest 
scenariu de război.  

Gabriela Calițescu: E împinsă  oarecum. 
Radu Moraru: Şi la război am voie să spun multe. Deci nu poţi. Că de aia vine şi 

preşedintele Poloniei, mâine, de urgenţă. Măi, i-a apucat pe toţi dragul de Iohannis. În şapte 
ani de Iohannis, mă, n-au venit… doi, au venit. Merckel, şi ştim de ce, şi nu mai ştiu cine. 
Acum e înghesuială, dau toţi năvală. Şi Harris, vice president  of the United States of 
America.  

S27  Radu Moraru: (...) ferească Sfântul să ne băgăm, că dacă noi ne băgăm, că de aia 
ne împing, polonezul de aia vine mâine, nu ştiu cine a fost azi, sau cine mai vine. 
Preşedintele Poloniei s-a dus în Moldova şi vine şi la noi, să ne împingă pe noi. 

Gabriela Calițescu: Dar mai bine nu zicem noi  „pas!” ? 
Radu Moraru: Nu, noi suntem obligaţi să spunem „pas!”. Că altfel o să fim proştii 

proştilor Europei pentru că Europa nu va veni. Va spune cum face la Ucraina: mă, vă 
trimitem nişte gloanţe, vă trimitem nişte căşti. 
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S28 Radu Moraru: De ce a venit Kamala Harris la noi? A venit pentru că a zis aşa, 

Kamala a venit să ne roage pe noi să ne băgăm şi confirmă asta din nou, ambasadoarea la 
ONU: „SUA nu vor trimite trupe, dar nu excludem ca o altă ţară NATO să facă acest lucru.” 
Păi care? Că Germania a zis „Nu.”, Olanda a zis „Nu.”, Polonia a zis „Nu.”, Portugalia a 
zis şi ieri „Nu.”. Ştii care e singura ţară rămasă pe lista asta pe care americanii n-o exclud? 

Gabriela Calițescu: România. 
• S.U.A., Soros, au provocat Rusia să invadeze Ucraina. 
S12 Radu Moraru: Soros a dat ordin, în momentul în care nu le-a reuşit faza cu 

Cernobâlul, care se desfăşura, (...) în aceeași perioadă cu presiunile Americii asupra Chinei, 
Indiei, Baziliei, (...)să-l abandoneze pe teroristul atomic Putin, care aruncă centrale în 
aer(...) Acolo au fost presiuni la care n-a cedat nici China, nici India. Şi atunci a venit 
ordinul de la Soros, în cel mai scurt timp trebuie lichidaţi trei oameni. Aproape că a spus-o 
la modul, lichidaţi fizic. Altfel nu prea ai cum să-i dai la o parte, Xi, Putin şi Trump. De ce? 
Păi Putin se ştie de ce...  

Gabriela Calițescu: Trump, de ce? 
Radu Moraru: Păi Trump şi toată gaşca de conservatori, în noiembrie se înscăunează 

devastator în toată America. (...) Şi atunci democraţii de aia au nevoie de război şi paradeală 
mondială, ca să amâne alegerile. Să facă ce a făcut Zelinsky. Zelinsky a interzis partidele 
care nu sunt cu el, şi astăzi practic a nenorocit toată presa independentă, câtă mai era ea. 

S25 Radu Moraru:  (...) americanii, că ei au regizat totul. Din 2014, 2015, îi antrenează, 
era Poroşenko  preşedinte, ei antrenează armata ucraineană şi pregătesc treaba. Au zis bă, 
fii atent, când vor bombarda un cartier pe lângă grădiniţă, noi ieşim la televizor şi spunem: 
uite criminalii ruşi, uite... 

Gabriela Calițescu: Au atacat grădiniţa, spitalul...  
Radu Moraru: Gabriela, ei ştiau din 2000, e un document ucrainean care din 2015 

spune că nu dacă va invada Rusia, Ucraina, ci când. În 2018, că a fost după Crimeea. Deci 
în 2018. Pentru că ei provocau întruna Rusia să facă acest pas.  

• Zelinsky evită negocierile cu Putin. 
S14  Radu Moraru: (..) Cel care face declaraţii este lichidat, împuşcat, executat de 

echipa lui Zelinsky, pentru că de la început, oameni buni, Zelinsky nu a vrut nicio negociere. 
Că filmul este paradeală mondială. Şi o să vă arăt azi dovezi clare, este paradeală mondială. 
Rolul lui Zelinsky de bun actoraş, este să nu facă pace, cu riscul inclusiv al dispariţiei 
Ucrainei. 

S15  Radu Moraru: (...) Zelinsky nu vrea negocieri, nu se duce faţă-n faţă cu Putin, 
ceea ce el a cerut, da, în schimb are grijă să lichideze presa. Deci numai presa care este 
oficioasă acum mai poate să fie. Şi atenţie, România, în scenariul lor România, urmează. 
Deci suntem pe locul doi. Adică ce se întâmplă în Ucraina, trebuie să se întâmple şi în 
România. 

S21 Radu Moraru: (...) Zelinsky, nu vrea domnule să meargă la negocieri, pe care el le-
a cerut. De când a început paradeala asta nenorocită, el de atunci a cerut, vreau să mă 
întâlnesc cu Putin, o să vedeţi că facem pace, nu mai mor oameni. Şi acum, nu mai vrea. 
Păi de ce nu mai vrea? Păi nu-l lasă globaliştii lui. Păi degeaba l-au crescut să-l pună acolo 
ţuţer în vârful Ucrainei? Moţ, în vârful Ucrainei?  Că l-au crescut mulţi ani, au investit 
mulţi bani în el. Ca să înţelegeţi de unde poate să plece un război mondial cu adevărat 
mondial. (…) 

• Au fost difuzate informații despre victimele războiului din Ucraina neconforme cu 
realitatea: 

S23 Radu Moraru: (…) Avem mărturii că au fost erori ale ucrainenilor care au tras în 
proprii oameni. Tancul ăla, a existat un tanc care a trecut peste o maşină şi ce fac ruşii, 
ş.a.m.d., era un tanchist ucrainean care s-a speriat, a pierdut controlul tancului, probabil 
că venise dintr-o ambuscadă, nu ştiu, dintr-o bătălie, şi a trecut peste maşină. Deci era tanc 
ucrainean. Şi multe altele.  

S24 Radu Moraru: Hai să mai dau altă minciună. Domnule, de ce ruşii, şi acum spun 
din informaţii militare din Ucraina. (...) Ce au făcut ucrainenii? Inteligenţi! (...) Au plasat 
unităţi militare, depozite de muniţii, şi aşa,  în zone rezidenţiale, în hipermarketuri... 

Radu Moraru:(...) ruşii merg chirurgical, şi asta e spusă de ucraineni. Da? Pentru că 
Ucraina şi-a făcut un sistem de luptă de gherilă, (...) ei şi-au făcut un sistem de gherilă, cu 
foarte mulţi mercenari, şi cu depozite şi tot felul de lucruri strategice puse în zone 
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rezidenţiale. Că de aceea vezi, domnule, au bombardat şi a căzut zidul unei grădiniţe. Păi 
poate grădiniţa aia era vecină cu un asemenea punct.Pentru că rachetele sunt foarte precise.  

• SUA, Europa nu va rezista într-un război cu Rusia, Ucraina va pierde războiul. 
S11 Radu Moraru: De ce cred că nu va câştiga Ucraina. Păi primii care sunt interesaţi 

să nu câştige Ucraina, şi doar ipocrit o susţin acum, ştii cum e? Cam cum strigi tu de la 
balcon, la ăla de jos înconjurat de o sută de magrăi „Băi, dă-i tare, alo, Zelinsky, bagă, 
bagă!”, şi tu stai la balcon. Păi nu vor europenii ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană. 
Ştii de ce? Foarte simplu. Păi ne uităm pe hartă, oameni buni! Luaţi harta Europei şi vă 
uitaţi cât e Ucraina, ce resurse are Ucraina, ce populaţie poate avea Ucraina, că mâine dacă 
câştigă Ucraina,100 de milioane de ruşi se declară ucraineni, că toţi au rude pe acolo. Păi 
devine Ucraina buricul Europei şi conduce Europa. 

S20 Radu Moraru: Dar dacă nu se fac negocieri, exact ce vă spuneam eu joi, când a 
invadat, în 24, Putin nu se va mai opri, pentru că el ştie că atunci va rămâne criminal în 
istorie, Rusia ştie că va rămâne o ţară nazistă de tipul Germaniei naziste (…) şi atunci nu se 
va opri acolo. Se va duce până unde va vrea muşchiul Rusiei. Ştii de ce? Păi n-are nicio ţară 
din NATO şi din Europa, n-are armată. Există studiu în Parlamentul Franţei şi mi-a zis 
cineva că o să fie şi public zilele astea, studiu cerut de Parlamentul francez, care a spus că 
dacă vine Rusia să invadeze Europa, Europa rezistă 7 zile. Şapte! 

 
 

Să vorbim despre tine - 29.03.2022 – Talk-show 
Sesiz

ări  Sinteza constatării 

Sesiz
area nr. 
3585/29.0
3.2022 

3587/
29.03.202
2: 

Moderator: Gabriela Calițescu. 
Gabriela Caliţescu l-a avut ca invitat pe Radu Moraru care a făcut comentarii, în cea mai 

mare parte a emisiunii, referitoare la situația din Ucraina și Summitul șefilor de stat şi de guvern 
din ţările membre NATO. 

Titlu: Posibile vești bune.  
S3 Radu Moraru: (…) Zelinsky, care, trebuie spus, că în Ucraina are acum parte de o mare 

revoltă din partea populației care se simte prostită. (…) în general ucraineenii, rușii, nu 
votează, cum să spun, actorași de comedie. Nu votează tineri care au făcut, au realizat 
videoclipuri în puța goală ș.a.m.d. Deci nu, nu. Însă un rol important l-a avut faptul că el 
este evreu. (…)Noi până acum n-am știut de trupele hitleriste, naziste, Azov. ”News Week”-
ul și BBC-ul, după aia am căutat acum, au făcut nenumărate documentare, îi acuzau pe 
acești criminali, îi comparau ci ISIS-ul. Da? Deci terorism cel mai brutal. Ori aceste trupe 
au acționat, din 2014 cel puțin, au omorât și nu a răspuns nimeni  în fața justiției, în fața 
nimănui. Ăștia nu răspundeau, erau deasupra legilor, deasupra statului. Și foarte mulți în 
Ucraina l-au votat pe Zelinsky și în speranța că vor scăpa, da, el fiind evreu, nu va tolera 
acest tip de fascism, de nazism în Ucraina. Ori lucrul ăsta nu s-a întâmplat. (…) 

Radu Moraru comentează o listă pe care Zelinsky ar fi făcut-o, după Summit-ul NATO, cu 
țările din Europa care susțin Ucraina: 

S9 Radu Moraru: ”România știe ce este demnitatea și va fi cu noi în momentul crucial.” 
Deci ne înjură, adică nu trebuie să-i spui cuiva, unei țări, da, unui neam, ”România știe ce e 
demnitatea…” Păi stați fraților, nu că știe, o țară este și demnă, da, chiar dacă nu e, dar nu 
poți să-i spui unei țări că nu e. E ca și cum îi spui unei femei că e curvă. (…) Deci o dată ne 
spune că nu suntem cu ei, ceea ce e iarăși o înjurătură, o jignire. Păi cum mă, nu suntem cu 
tine? Că am cheltuit o grămadă de bani pentru poporul tău care a fugit și din cauza ta, că 
ești un aventurier, mă, ți-ai băgat poporul într-un război inegal. Da? Ai provocat Rusia până 
n-ai mai putut, că l-ai crezut pe Biden că vine și te apără.  

S1 Radu Moraru: (…) Deci în acest moment avem un senil care conduce America. E atât 
de senil încât și astăzi, am să dau două exemple, era să bage în război America…  

Gabriela Calițescu: Asta urma să te întreb, să … 
Radu Moraru: Deci era să bage în război, a făcut niște declarații, că omul e dus. E trilu-

rilu. Nici Caragiale nu a putut imagina un asemenea personaj în opera sa. (…) Deci avem o 
Americă condusă de un Președinte senil care este reprezentant al globaliștilor, da, și 
misiunea lui e neapărat să facă război, să fie război cât mai mare, și 
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S2   Radu Moraru: Problema e alta. Ce servicii de tot rahatul avem, ce stat avem, pentru 

că, repet, Băsescu a fost șantajat cu acest dosar, de către cineva. Deci cineva a avut acest 
dosar. (…) Unii care l-au șantajat pe Băsescu, în mod clar, au fost gașca asta a lui Biden. 
Da, din America. Pentru că familia Biden fura de rupea și din Ucraina, și din România. (…) 

S5 Radu Moraru: (…) omul e trilu-rilu, nu mai ai ce să, ăla pe pastile mai merge. Și nu 
țin mult pastilele. Și a treia chestie a zis Biden, nu asta am vrut să spun. De fapt am vrut să 
spun că trupele noastre antrenează trupe ucrainene pe teritoriul Poloniei.  

Gabriela Calițescu: Aoleu! Ceea ce înseamnă că-i aduci pe ăștia în… 
Radu Moraru: Mai rău, da? Deci ca să înțeleagă toată lumea ce diliu e ăsta! Dar repet, 

omul e dus cu capul. Nu mai poate să, are și Alzheimer, are și demență, deci astea sunt lucruri 
evidente. Și revin. 

S4 Radu Moraru: (…) După aia, a doua mare țeapă a fost când Zelinsky i-a inflamat pe 
ucraineni că vor fi puternici, că își vor recupera teritoriile, că nu știu ce, apogeul fiind când 
anul trecut la final, Zelinsky anunță că Ucraina n-o să mai respecte convențiile și că o să 
aibă arma nucleară. (…) Ori în momentul în care a făcut acest anunț, sigur că foarte mulți 
ucraineni au zis, mă, dacă e așa de tare Zelinsky, da, și (…) e așa de tare Zelinsky că pune și 
rachete nucleare, ne batem cu rușii, ne luăm teritoriile, înseamnă că are ceva în spate. Și 
acești ucraineni, mulți, s-au entuziasmat, și constată acum că și-au luat o mare, mare țeapă. 
Zelinsky n-avea semnat nimic. 

S6 Radu Moraru: (...) Ca să înțelegem diferența între un război și stilul american de a 
rade tot, de a bombarda, și operațiunile militare, dar tot război, dar operațiuni militare 
chirurgicale făcute de ruși.  Exact ce spuneam la început, ei nu vor merge pe stilul american, 
radem tot pentru că ei nu vroiau să-și ostilizeze populația din Ucraina, mai ales că, repet, 
foarte mulți, foarte mulți, nu doar în zona Dombas, da, preferau rușii să vină peste ei decât 
să mai stea sub teroarea acestor rakeți de la Azov care, știi cum veneau? Aveai o firmă, 
veneau la tine, n-ai plătit cotizația, taxa de protecție, te omorau, nu mai stăteau  la povești. 
Nașul TV, să fi avut așa ceva în Ucraina, veneau și lichidau tot. Deci populația, parte a 
populației Ucrainei, nu doar rusofonă, au preferat și preferau să vină rușii peste ei decât să 
mai stea sub această teroare.  

        Radu Moraru face referire la faptul că Ministrul Apărării a fost interpelat în Parlament 
dacă forțele ucrainene au doborât accidental un avion și un elicopter românești în Dobrogea.    

S13 Radu Moraru: (…)”Este adevărat că cele două avioane, MIG și elicopterul au fost 
doborâte de armata ucraineană? De rachete ucrainene? Opa! S-a dat liber la subiect! 

S11, S12   Radu  Moraru critică deciziile CNA prin care au fost sancționate incorect, în 
opinia sa, unele posturi tv care au dezbătut unele subiecte legate de războiul din Ucraina.  

 
Vizionând imagini și analizând rapoartele de monitorizare ale edițiilor emisiunii 

“Să vorbim despre tine” din 21 și 29 martie 2022, din al căror conținut am exemplicat 
mai sus,  membrii Consiliul au constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea 
prevederilor art. 64 alin. (1) lit.  a) și b) și art. 66 din Codul audiovizualului. Potrivit 
acestor dispoziții, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, 
radiodifuzorii trebuie să asigure  o distincţie clară 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.Totodată, în programele de ştiri şi dezbateri 
informarea în probleme de interes apublic, de natură politică, economică, socială sau 
culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare 
a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în 
perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. 

În esență, în raport de normele legale reținute și de modul în care s-au desfășurat 
cele două ediții analizate ale emisiunii “Să vorbim despre tine”, Consiliul a constatat 
că, în cadrul acestora, subiectul de interes public referitor la războiul din Ucraina nu a 
fost dezbătut într-un mod imparțial, echilibrat și neutru, cu asigurarea unei distincții 
clare între fapte și opiniile exprimate, fără a fi prezentate și puncte de vedere opuse, 
astfel încât publicul să-și poată forma libera și propria părere în legătură cu informațiile 
ce îi erau aduse la cunoștință. 
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Astfel, în cadrul celor două ediții, moderate de Gabriela Calitescu, invitat a fost 

Radu Moraru, care a făcut mai multe decalarații sub diverse aspecte în privința 
războiului din Ucraina, însă în susținerea cărora nu a indicat vreo fundamentare 
concretă, doar simpla afirmație că ar avea informațiile din diverse surse. 

De exemplu, în ediția din 21 martie, a susținut, printre altele, că:  
- unul dintre motivele pentru care Rusia a atacat Ucraina a fost că aceasta avea 

arme nucleare (că Putin avea de ales, să mai stea să nu invadeze Ucraina, (...)deci 
să nu facă nimic, şi atunci se trezea că Ucraina care are deja arma nucleară, (...)Ei 
având arma nucleară, ei puteau să atace Crimeea. Ori Rusia fără Crimeea, fără flota 
lor, fără alte chestiuni pe acolo, nu mai sunt Rusia. (...); 

 - Occidentul împinge România să intre în război (de fapt toţi împing România să 
intre în acest scenariu de război.  

- S.U.A., Soros, au provocat Rusia să invadeze Ucraina (Soros a dat ordin…; Şi 
atunci a venit ordinul de la Soros, în cel mai scurt timp trebuie lichidaţi trei oameni. 
Aproape că a spus-o la modul, lichidaţi fizic. Altfel nu prea ai cum să-i dai la o parte, 
Xi, Putin şi Trump…(...) americanii, că ei au regizat totul. 

-Zelinsky evită negocierile cu Putin (Zelinsky nu vrea negocieri, nu se duce faţă-
n faţă cu Putin, ceea ce el a cerut, da, în schimb are grijă să lichideze presa; De când 
a început paradeala asta nenorocită, el de atunci a cerut, vreau să mă întâlnesc cu 
Putin, o să vedeţi că facem pace, nu mai mor oameni. Şi acum, nu mai vrea. Păi de 
ce nu mai vrea? Păi nu-l lasă globaliştii lui. Păi degeaba l-au crescut să-l pună acolo 
ţuţer în vârful Ucrainei? Moţ, în vârful Ucrainei?  Că l-au crescut mulţi ani, au investit 
mulţi bani în el. Ca să înţelegeţi de unde poate să plece un război mondial cu adevărat 
mondial. (…) 

- SUA, Europa nu va rezista într-un război cu Rusia, Ucraina va pierde războiul. 
(Putin nu se va mai opri, pentru că el ştie că atunci va rămâne criminal în istorie, Rusia 
ştie că va rămâne o ţară nazistă de tipul Germaniei naziste (…) şi atunci nu se va opri 
acolo. Se va duce până unde va vrea muşchiul Rusiei. Ştii de ce? Păi n-are nicio ţară 
din NATO şi din Europa, n-are armată. Există studiu în Parlamentul Franţei şi mi-a zis 
cineva că o să fie şi public zilele astea, studiu cerut de Parlamentul francez, care a 
spus că dacă vine Rusia să invadeze Europa, Europa rezistă 7 zile. Şapte! 

  Subiectul referitor la războiul din Ucraina a fost abordat și în ediția din 29 martie, 
când invitatul Radu Moraru a afirmat, de exemplu:  (…) Zelinsky, care, trebuie spus, 
că în Ucraina are acum parte de o mare revoltă din partea populației care se simte 
prostită. (…) în general ucraineenii, rușii, nu votează, cum să spun, actorași de 
comedie. Nu votează tineri care au făcut, au realizat videoclipuri în puța goală ș.a.m.d. 
Deci nu, nu. Însă un rol important l-a avut faptul că el este evreu. (…)Noi până acum 
n-am știut de trupele hitleriste, naziste, Azov. ”News Week”-ul și BBC-ul, după aia am 
căutat acum, au făcut nenumărate documentare, îi acuzau pe acești criminali, îi 
comparau ci ISIS-ul. Da? Deci terorism cel mai brutal. Ori aceste trupe au acționat, 
din 2014 cel puțin, au omorât și nu a răspuns nimeni  în fața justiției, în fața nimănui. 
Ăștia nu răspundeau, erau deasupra legilor, deasupra statului. Și foarte mulți în 
Ucraina l-au votat pe Zelinsky și în speranța că vor scăpa, da, el fiind evreu, nu va 
tolera acest tip de fascism, de nazism în Ucraina. Ori lucrul ăsta nu s-a întâmplat.  

(…) Ca să înțelegem diferența între un război și stilul american de a rade tot, de 
a bombarda, și operațiunile militare, dar tot război, dar operațiuni militare chirurgicale 
făcute de ruși.  Exact ce spuneam la început, ei nu vor merge pe stilul american, 
radem tot pentru că ei nu vroiau să-și ostilizeze populația din Ucraina, mai ales că, 
repet, foarte mulți, foarte mulți, nu doar în zona Dombas, da, preferau rușii să vină 
peste ei decât să mai stea sub teroarea acestor rakeți de la Azov care, știi cum 
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veneau? Aveai o firmă, veneau la tine, n-ai plătit cotizația, taxa de protecție, te 
omorau, nu mai stăteau  la povești. Nașul TV, să fi avut așa ceva în Ucraina, veneau 
și lichidau tot. Deci populația, parte a populației Ucrainei, nu doar rusofonă, au preferat 
și preferau să vină rușii peste ei decât să mai stea sub această teroare. 

Față de conținutul edițiilor analizate, în care s-au făcut astfel de afirmații, precum 
cele exemplificate anterior, în rapoartele de monitorizare fiind consemnate și altele, 
membrii Consiliului au constatat că a fost prejudiciat dreptul publicului la informare 
obiectivă, în condițiile în care acestuia i-au fost prezentate numai opinii convergente 
într-un sens părtinitor, lipsind un punct de vedere opus, care ar fi fost în măsură să 
favorizeze libera formare a propriilor convingeri, avându-se în vedere, pe de o parte, 
interesul major ce suscită acest subiect despre războiul din Ucraina, iar pe de altă parte, 
obligația radiodifuzorului de a prezenta informațiile într-un mod obiectiv, echilibrat, 
neutru, prin favorizarea libera formare a opiniilor publicului, cu asigurarea unei 
distincții clare între fapte și punctele de vedere exprimate, așa cum dispun imperativ 
prevederile legale invocate din domeniul audiovizualului în materie de informare 
corectă.  

Totodată, Consiliul a reținut și încălcarea prevederilor art. 66 din Codul 
audiovizualului, deoarece, în lipsa unor opinii opuse celor exprimate în cadrul celor 
două ediții analizate, ce ar fi permis telespectatorilor să-și poată forma propria 
convingere, nu doar pe cea indusă, în fapt, neexistând un echilibru al punctelor de 
vedere în legătură cu temele de interes general aduse în discuție, dreptul publicului la 
informare corectă a fost prejudiciat. Din această perspectivă, Consiliul a mai constatat 
că o atitudine lipsită de neutralitate a manifestat și moderatoarea acestor ediții, care, 
prin poziția ei, nu a menținut dezbaterea într-un cadru care să favorizeze libera 
formare a opiniilor și să asigurare respectarea  principiilor de informare.  

În consecință, membrii Consiliului au constatat că edițiile emisiunii “Să vorbim 
despre tine” din 21 și 29 martie 2022 au avut un conținut ce contravine exigenţei 
normelor legale referitoare la dreptul publicului la informare corectă și imparțială, 
pentru ca astfel acesta să beneficieze de posibilitatea reală să-și formeze propria 
convingere, nu pe cea indusă prin genul de afirmații precum cele exemplificate 
anterior, ținându-se cont că tema despre  războiul din Ucraina este actuală,  de interes 
major, 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.  

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au 
obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în 
atenţia telespectatorilor. De asemenea, cu privire la etica jurnalistică, în Rezoluţia nr. 
1003/1993 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei precizează că presa este 
obligată să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea 
de exprimare şi dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi 
opinii sincere, iar difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin 
mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, 
descriere şi narare. 

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate 
pentru fapte similare și încălcări similare ale prevederilor legale în materie de 
informare corectă, 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 20.000 lei.   

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 
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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 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. 
a) și b) și art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

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

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 20.000 lei postul 
NAŞUL TV, deoarece, în cadrul edițiilor emisiunii “Să vorbim despre tine” din 21 și 29 
martie 2022, subiectul de interes public referitor la războiul din Ucraina nu a fost 
dezbătut într-un mod imparțial, echilibrat și neutru, cu asigurarea unei distincții clare 
între fapte și opiniile exprimate, fără a fi prezentate puncte de vedere opuse, fapte ce 
contravin prevederilor art. 64 și 66 din Codul audiovizualului.” 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

Întocmit, Serviciul juridic, 
reglementări şi relaţii europene, 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 


	        Radu Moraru face referire la faptul că Ministrul Apărării a fost interpelat în Parlament dacă forțele ucrainene au doborât accidental un avion și un elicopter românești în Dobrogea.   

