
 
 

Decizia nr. 292 din 09.06.2022 
privind amendarea cu 5.000 a S.C. ANGUS RESOURCES S.R.L. 

cu sediul în Popești Leordeni, Str. Eclipsei nr. 3, jud. Ilfov 
e-mail: gold@radiogoldfm.ro C.U.I. 38461729 

 
- pentru postul de radio GOLD FM București 

București, Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 70, sector 1 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 iuniei 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor 
nr. 3054/ 2022-03-17, 3453/25.03.2022 și nr. 3629/30.03.2022 cu privire la edițiile 
emisiunii ”Ce-i în gușă, și-n căpușă!’’, din 17, 25 și 30 martie 2022, difuzate de postul 
GOLD FM. 

Postul de radio GOLD FM aparţine S.C. ANGUS RESOURCES SRL (licenţa 
audiovizuală  nr. R 027.5/01.02.1993 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare nr. 
047.5/07.12.2021). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi audierii unor selecții din emisiuni, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) 
lit. a) și b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora:  

- 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. 
Redăm, spre exemplificare, scurte fragmente din rapoartele de monitorizare cu 

privire la conținutul emisiunilor difuzate de radiodifuzor, care au făcut obiectul sesizărilor 
analizate de membrii Consiliului: 

 

17.03.2022 - CONSTATĂRI 
“Postul de radio Gold FM, a difuzat în data de 17.03.2022, emisiunea „Ce-i în gușă, 

și-n căpușă!” (de tip magazin, a conținut interviuri, comentarii, muzică și moderator a 
fost Cozmin Gușă), în cadrul căreia, în a doua parte, între orele 14:26 - 15:10 a fost 
invitat Bogdan Comaroni (jurnalist, în legătură audio) și s-a discutat despre războiul din 
Ucraina și despre așa-zisul „joc global”, „poziționarea Americii” și o afirmație despre 
Vladimir Putin (președinte Federația Rusă) în care Joe Biden (președinte SUA) îl 
declara criminal de război, iar în acest context, privind unele dintre aspectele sesizate, 
s-a discutat cu acesta despre Joe Biden (președinte SUA) și Nancy Pelosi (Președintele 
Camerei Reprezentanților SUA). Menționăm că înregistrările monitorizate aparțin 
postului de radio Gold FM.  

• Cozmin Gușă (moderator) a făcut la începutul emisiunii un sumar al subiectelor 
abordate în emisiune, astfel a vorbit despre ce va discuta (selecția S1) cu invitatul 
Bogdan Comaroni (jurnalist, în legătură audio) și anume despre așa-zisul „joc global”, 
despre „poziționarea Americii”, Joe Biden (președinte SUA) și o afirmație despre 
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Vladimir Putin (președinte Federația Rusă) în care îl declara criminal de război, iar 
ulterior a făcut unele comentarii și despre (selecția S2)  Joe Biden (președinte SUA), 
familia Rothschild și Volodymyr Zelensky (președintele Ucrainei). 

S2-rep.56.25, sel. audio7_1889 
Cozmin Gușă (moderator, sel. S2): Faptul că Zelensky a fost aplaudat la 

scenă deschisă în Congresu’ american pentru niște platitudini pe care le-a spus, 
imitându-l pe Martin Luther King, certându-l pe Biden, ne arată nouă că de fapt 
stăpânii lui Zelensky sunt și șefii Statelor Unite și atuncea ne duce cu gândul la 
„Marea finanță internațională”, respectiv familia Rothschild care se trage din 
evreii cazari de pe teritoriul Ucrainei care au emigrat apoi în zona Germaniei, a 
Frankfurtului, acolo este leagănul familiei Rothschild. Întâmplător am pe masă, să 
vedeți, întâmplător am pe masă o carte pe care o citesc, am trecut de jumătate, 
multe știu din această carte, este vorba despre istoria familiei Rothschild, cea 
care a finanțat toate războaiele, da’ absolut toate războaiele din ultimii 200 de ani 
și bineînțeles că a avut de câștigat și care a cumpărat datoria suverană a 
Ucrainei, deci și familia Rothschild se înscrie printre cei care coordonează cu 
siguranță acțiunea lui Zelensky. Și dacă ne uităm la faptu’ că Statele Unite sunt 
cea mai îndatorată țară de pe glob, ce poate să facă o țară îndatorată de pe glob? 
Să fie dependentă de sistemu’ financiar-bancar. Cine domină sistemu’ financiar-
bancar? Familia Rothschild, punct. Nu-i grea demonstrația.  

 

S3-rep.15.52, sel. audio7_1891     
Cozmin Gușă (moderator, sel. S3): Ai văzut propunerea lui Adrian Severin, 

una interesantă, dar tocmai aici, apropo de subiectul discuției cu tine, tocmai aici 
vreau să vin să spun că dacă nu-i cu voie de la stăpânire, adică la Statele Unite 
ale Americii, nu se întâmplă nimic. Propunerea lui este foarte bună, de conferința 
vecinilor Ucrainei pentru garanții de securitate pe care Ucraina tre’ primească și 
din est și din vest, asta înseamnă o situație neutră, numa’ că noi suntem puși să 
jucăm în alt film, filmul de război nu înseamnă situația neutră a Ucrainei ci 
înseamnă situația de integrare în NATO, cu toate batalioanele de neonaziști, cu 
toate laboratoarele. Auzi, apropo de asta, laboratoarele biologice, mi-a dat mesaj 
unul dintre participanți la interviul cu Cuzmin care s-a terminat acum 10 minute, 
luat de către Adriana Bahmuțeanu, Ghilezan și Ciprian Purice, că atât de tare s-a 
enervat Kuzmin încât la întrebarea despre laboratoare cu potențial de armă 
biologică a vărsat paharul pe birou acolo, pe pupitrul de emisiune, îți dai seama, a 
fost foarte tensionată, o să vedem, pân’ la urmă ce va fi. 

Bogdan Comaroni (jurnalist, în legătură audio; rep.01:18-sel.S3): A dat OMS-u 
directivă să fie șterse orice probe acolo, deci ... 

Cozmin Gușă (moderator, rep.01:23-S3): Să fie șterse.  
Bogdan Comaroni (jurnalist, în legătură audio; rep.01:24-sel.S3): OMS-u acu 

trei zile, știi c-am vorbit noi de. 
Cozmin Gușă (moderator, rep.01:26-S3): Da. 
Bogdan Comaroni (jurnalist, în legătură audio; rep.01:26-sel.S3): A zis (...) 

clar, zice, Ucraina, să, să șteargă tot așa, să distrugă, să distrugă toți agenții 
patogeni și tot din laboratoarele alea. De unde la început era teoria conspirației, s-
a zis că e o tâmpenie. După ce a zis rușii că erau laboratoare, iar s-a spus că e o 
tâmpenie. Au întâlnit chinezii și au zis sigur e treabă cu rușii. Dup-aia ai dat tu aia, 
că ai stat în miez de noapte să asculți audierea Victoriei Nuland care a zis că da, e 
ok. Și după ce s-a inflamat toată treaba asta, a venit OMS-u, care a spus, domne, 
Ucraina să distrugă toate, toți agenții patogeni, bacteriologici, biologici și atunci 
noi doi știi, că ne-am întrebat, acuma spun pentru publicul tău larg. 

Cozmin Gușă (moderator, rep.02:13-S3): Da, da. 



 

  

3 
Bogdan Comaroni (jurnalist, în legătură audio; rep.02:13-sel.S3): Asta nu-i o 

mare mușamalizare în care au mesaje, băi distrugeți tot, orice probă, orice, 
scoateți de acolo, să nu, să nu mai existe. Și tot cu tine am vorbit față de, ce știe 
lumea din ce vorbisem săptămâna trecută, că găseam acel articol foarte 
interesant din Washington Post care spune că, în 2005, îl am aicea, îl am pregătit. 
Deci vizavi de tot ce spunea lumea că nu există, da’ să vezi partea interesantă. Că 
tu știi că ți l-am trimis. Citesc direct în română. Deci în engleză Washington Post 
(...) e și pe ziuanews pentru cine vrea să vadă, că-l avem și că nu e fake-news. 
Deci în traducere spune că, în Washington Post de ieri cum ar fi, deci un articol 
care face referire la Washington Post din 2005, spune așa, Statele Unite, deci 
acum citez din articolul din Washington Post din 2005: „Statele Unite și Ucraina 
au convenit ieri să lucreze împreună”. E prin aprilie articolul, aprilie 2005. „Au 
convenit ieri să lucreze împreună pentru a preveni răspândirea armelor biologice” 
și acum vine interesant, „semnând un pact care deschide calea pentru ca 
guvernul ucrainean să primească ajutor american”, e vorba financiar, „pentru a 
îmbunătăți securitatea în instalațiile în care sunt păstrați microbii și agenții 
patogeni periculoși”. Cei doi senatori americani care au condus la această 
inițiativă, deci care au făcut, au început cu acordul, au fost Richard Luger, nu știu 
cine, n-am avut timp să mă uit, un republican din Indiana. Dar interesant și Barak 
Obama, senator democrat din Illinois. Deci Barak Obama, adică cel pe care 
(rep.04:14-S3) Biden, era om de bază la Obama, da? (rep.04:22-S3) Când Hunter 
Biden se duce în Ucraina pe chestiuni energetice, pe chestiuni, nu știu ce. Aflăm 
că, ce-l mâna pe Obama în luptă, în 2005, de laboratoare cu agenți patogeni și 
ăstea din, din Ucraina, vezi Cosmin? 

Cozmin Gușă (moderator, rep.04:37-S3): Fantastică dezvăluire, o subliniez și 
celor care ne ascultă. Barak Obama a pregătit încă de atunci pentru candidatura 
din 2008, el era senator de Chicago, Illinois. 

Bogdan Comaroni (jurnalist, în legătură audio; rep.04:50-sel.S3): Exact.  
Cozmin Gușă (moderator, rep.04:52-S3): Acolo era. Iar astăzi, un lucru pe 

care noi l-am discutat dar reamintesc celor care ne ascultă, adevăratul 
conducător al Americii nu este Biden, din punct de vedere politic este Obama 
fostul șef al lui Biden, el se consultă Biden în absolut tot ceea ce face cu Barack 
Obama, care Barak Obama este cel cuplat. Eu am văzut relația dintre ei, Biden era 
într-o poziție extrem de umilă în fața președintelui Obama în mandatele pe care 
Obama le-a avut. Nu se putea să se schimbe dintr-odată chestia asta peste 
noapte, cine ți-a fost șef, îți este șef, cum e într-un fel sau altul. 

Bogdan Comaroni (jurnalist, în legătură audio; rep.05:34-sel.S3): Da și 
interesant e cum și un republican, un democrat se pun de acord, adică au ei 
problema cu laboratoarele alea. Obama, practic le, exact cum spui tu, deci cu doi 
- trei ani,  trei ani înainte de ... 

(...) 
Bogdan Comaroni (jurnalist, în legătură audio; rep.06:56-sel.S3): Provoacă, e 

pe cale să provoace cel de al treilea război mondial dintr-o gafă și dintr-un 
senilism, adică dacă data trecută ți-am spus că America putea evita războiul și a 
ales să nu-l evite, războiul din Ucraina. (rep.07:13-S3) Pentru că am dat în 
premieră la tine, n-a mai zis nimeni niciodată, n-a mai fost pe posturi, de politică 
externă spusă treaba asta și repet pentru cine n-a ascultat, foarte rapid, pe 17 
decembrie 2021, Rusia a propus consiliului ONU o rezoluție prin care să fie 
condamnat neonazismul din orice stat, din orice, orice se întâmplă, neonazismul 
și tot ce. Toate țările care culmea, au luptat împotriva nazismului cu nu știu ce, 
care sunt așa, au avut tot timpu’ cu holocaustu’, cu probleme de genu’ ășta, nu a 
votat nimeni rezoluția propusă de Rusia, repet, în decembrie 2021, când pe 17, nu 
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era nimic, nici cu război, cu Ucraina, cu nimic. Nici nu începuseră Jocurile 
Olimpice, nici nu vorbise Klaus Schwab la Davos și nici nu s-adunaseră ăia de la 
Davos. 

Cozmin Gușă (moderator, rep.08:00-S3): Mult înainte, ca să fie clar.” 
 

25.03.2022 - CONSTATĂRI 
“Postul de radio Radio Gold FM a difuzat în data de 25.03.2022, intervalul 13:00-

15:00, în reluare, emisiunea Ce-i în Gușă, și-n căpușă, prezentată de Cozmin Gușă. 
• În prima parte a emisiunii Cozmin Guşă l-a avut ca invitat pe jurnalistul Sorin 

Roşca Stănescu, care a vorbit despre două pericole din Marea Neagră, în contextul 
războiului din Ucraina, minele plutitoare şi existenţa unor rezerve mari de hidrogen 
sulfurat în subsolul Mării Negre. În acest context au fost făcute următoarele declaraţii: 

S1 (24.24-audio7_2082.wma) Sorin Roșca Stănescu: Cozmin, aș vrea să le 
vorbesc celor care ne ascultă și ție, despre uriașa criză din Marea Neagră și aș vrea în 
premieră pentru Gold FM, ca un premiu de consolare pentru cea mai mare amendă din 
toate timpurile, pe care a primit-o vreun post de radio, probabil că și vreo televiziune, să 
fac o dezvăluire colosală legată tot de ceea ce ne așteaptă pe Marea Neagră.  

Cozmin Gușă: Te rog! 
Sorin Roșca Stănescu: Aceste mine cărora li s-a dat drumul și care circulă în 

bătaia vântului și a valurilor prin Marea Neagră…  
Cozmin Gușă: Mine care explodează. 
Sorin Roșca Stănescu: Da, cu o cantitate de 100, 120 de kilograme de trotil 

fiecare, și care fiecare poate arunca în aer orice vas ia contact cu această mină. 
Dar aceste mine care circulă, cum spuneau eliberând un  număr din ce în ce mai 
mare, circulă nu pe întreaga suprafață a Mării Negre, circulă exact în zonele care 
ne interesează pe noi și evident că interesează și pe ruși. Adică pe malul Ucrainei, 
Bulgariei, Turciei, României. Am spus Bulgaria?  

S4 (32.04- audio7_2082.wma) Sorin Roșca Stănescu: Totul a pornit de la un 
articol apărut în presa militară sovietică, în plin război rece, un mic articol, în care 
un General scria că ei sunt pregătiți ca în cazul unui război atomic, dacă simt că 
pierd acest război, să recurgă la arma supremă din acea vreme. Arma supremă 
din acea vreme era explodarea Mării Negre. Pare ceva de natură științifico-
fantastică. Cum să explodezi Marea Neagră? Ei bine, Marea Neagră, așa cum s-a 
format ea după Potop, are un conținut uriaș de hidrogen. Acest hidrogen, care 
este un hidrogen sulfurat, constituie și o bogăție uriaşă în măsura în care ar fi 
exploatat dar și un pericol uriaș, pentru întreg continentul european și asiatic în 
ceea ce privește o posibilă explozie, a acestui hidrogen. Pentru că sub Marea 
Neagră practic e o bombă de hidrogen. Răuță a venit la mine, știind că sunt prieten 
foarte apropiat cu Patriciu, Dumnezeu să-l ierte, și … 

Cozmin Gușă: Vreau să fac o scurtă paranteză ca să-ţi dau și să întăresc și eu 
ceea ce spui tu. Pe vremuri, doar o scurtă paranteză, aducându-mi aminte de Dinu 
Patriciu, cu care tu ne-ai împrietenit mai bine (…). 

S5 (34.37-audio7_2082.wma) Sorin Roșca Stănescu: Acest hidrogen sulfurat ca să 
închei discuția, poate fi prins în niște parașute subterane, adus la suprafață și apoi 
exploatat ca una dintre cele mai mari resurse energetice ale lumii. Deci o energie gratis, 
o energie foarte ieftină, pentru că doar captarea acestor pungi de hidrogen sulfurat 
necesită niște costuri și apoi o prelucrare relativ ieftină, după care dispui de o energie 
practic care nu se mai sfârșește niciodată. Deci inepuizabilă această energie. Cu acest 
proiect venise acest savant, Răuță. Patriciu deja era foarte avansat cu proiectul celălalt, 
de a strânge pulberile de pe fundul Mării Negre și de a prelucra pulberile, un alt proiect 
care era cam de 50-70 de miliarde de dolari, acest proiect. Mă rog…  Și s-au înțeles 
foarte bine dar Patriciu a mers pe calea lui, eu am rămas cu povestea. 
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 S6 (35.51-audio7_2082.wma) Sorin Roșca Stănescu: Și cu pericolul pe care îl 

prezintă Marea Neagră chiar dacă n-ar exista o mână criminală care ar acționa 
asupra subsolului Mării Negre pentru a exploda aceste pânze hidrogenice și a 
exploda deci întreaga Mare Neagră. Fără o mână criminală, tot există un pericol 
pentru că se acumulează acest hidrogen sulfurat, el nu se reduce, și într-un timp 
de, au constatat savanții de la NASA, după ce s-au sesizat din acea notiță din 
revista militară sovietică și au început cercetări din satelit și pe toate căile, și 
Cousteau, mă rog, au făcut de toate, … 

Cozmin Gușă: Da, da. 
Sorin Roșca Stănescu: …și au făcut un întreg studiu, și au constatat că și fără o 

mână criminală, repet, Marea Neagră poate constitui un uriaș pericol potenţial pentru 
Europa și pentru planetă, direct proporţional cu avantajul pe care îl poate oferi 
civilizației. Dacă civilizația vrea să fie civilizație și cu asta închei partea de Gold FM. 
Este înspăimântătoare perspectiva ca rușii, care dispun de această tehnologie, 
deci știu și ei ce știu americanii, știu înaintea americanilor, este înspăimântător ca 
printr-un gest sinucigaș, întro bună zi, dacă lucrurile se înrăutățesc, să detoneze 
Marea Neagră, dispare aproape toată Europa.  

Cozmin Gușă: Fantastică dezvăluire! Eu, în calitatea mea de fizician, pot să 
confirm, nu sunt chemist într-adevăr, dar fizician sunt, pot să confirm că hidrogenul 
sulfurat în anumite condiții este o bombă cu ceas, și devine așa ceva. Nu doar că 
hidrogenul sulfurat omoară, orice ființă introdusă în acel mediu... 

Sorin Roșca Stănescu: E toxic, sigur. 
Cozmin Gușă: Foarte toxic, (…).”    

 

30.03.2022 - CONSTATĂRI 
“Ca urmare a celor sesizate de către petent, a fost monitorizat postul de radio Gold 

FM în perioada 24-30.03.2022, constatându-se faptul că emisiunea reclamată nu s-a 
difuzat în data de 24.03.2022,  așa cum susține acesta, ci în data de 30.03.2022, atunci 
când, la ora indicată în reclamație, a fost redifuzată ora a doua a ediției din aceeași zi 
(interval orar 13-15.00) a emisiunii Ce-i în Gușă, și-n căpușă.  

Aspectele sesizate de petent se regăsesc în prima parte a discuției dintre analistul 
politic Cozmin Gușă și scriitorul Petru Romoșan. Prezentăm aici fragmentele referitoare 
la aceste aspecte. 

PRĂBUȘIREA EURO ȘI A DOLARULUI 
Petru Romoșan:  (reper 03.41-Sel.1) Într-o primă etapă, avem și estimat cât vor 

fi devaluate, o să ți-o spun imediat. Deci, se trece… oricum, la ora asta, gazul 
pentru Uniunea Europeană și mai ales pentru iarna viitoare, e mai important decât 
aurul. Urmează a doua, a doua etapă posibilă: Occidentul fiind obligat să cumpere 
ruble în aur și să trimită aurul la Moscova, deci, ei vor fi obligați, ca să-și 
compenseze diminuarea de aur din rezervă, să cumpere aurul pe piață. E 
cunoscut că aurul e insuficient ca să acopere toți banii de hârtie, banii fiduciari 
care există, dar se poate rezolva problema asta. În momentul ăsta, o uncie de aur 
face 2000 de dolari. Se estimează că într-un timp relativ scurt, uncia de aur va 
ajunge la 20.000 de dolari. Şi atunci va fi aur destul pentru… pentru schimburile 
bancare și monedele vor fi acoperite. Această schimbare, deci a obligației de a 
cumpăra rublele cu aur, duce la o scădere a euro și a dolarului, într-o primă etapă, 
de 90%. Practic, le distruge. 
Cozmin Gușă:  Fantastic. Pentru că tu ne citești din niște statistici, calcule care 
au fost puse deja în circulație, pe niște scenarii posibile. 
Petru Romoșan:  Da, așa ceva se poate întâmpla. Etapa asta cu „băieți noi nu 
vindem gaze decât pe ruble” e prima etapă, e numai anunțul, nu e, nu e procesul. 
Procesul urmează. Trebuie să înțelegem că prin războiul din Ucraina, e o parte 
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deja secundară a conflictului, chiar dacă din nefericire, mor oameni acolo și e 
tragic, chiar dacă sunt  4-5 milioane de refugiați, adevăratul conflict e ruptura 
dintre civilizații, dintre lumea dolarului, care înseamnă și euro, pentru că euro e 
un fel de subrutină a dolarului, la care se adaugă Australia. Se adaugă Canada , 
Noua Zeelandă, Japonia și cealaltă lume, care e lumea B, ca să numim…Asta e 
lumea A. Lumea B e lumea rublei, va fi a yuanului, a rupiei, și, în general, a 
trocului, a schimbului în natură, care va deveni foarte puternic. 

UCRAINA, AGRESORUL 
(reper 03.09-Sel.2) Ce spune propaganda asta, în mare parte, e adevărat 

despre Rusia, numai că jumătate din problemă, care e despre ce e cu Occidentul, 
nu e spus, cu excepția exceselor că Putin e nebun că, cu excepția invențiilor și al 
fanteziilor că, de exemplu, Zelenski intră mâine în Moscova și așa mai departe, că 
sunt unele enorme. Cele mai multe sunt corecte, dar nu sunt decât jumătate din 
adevăr. Celălalt adevăr care e? De exemplu, războiul a început în Ucraina pe 24 
februarie…pe 17 februarie, când Ucraina a atacat Donețkul și Lugansk cu 1400 de 
explozii pe zi. Asta o săptămână înainte de… republicile separatiste 
autoproclamate au deplasat 100.000 de civili în partea apropiată de Rusia și în 
Rusia, ca să-i protejeze… lucruri peste care s-a trecut, deci practic războiul n-a 
început pe 24, a început pe 17, și nu l-a început, nu l-au început rușii, ci l-a 
început Zelenski, care Zelenski e evident că nu poți să-i impuți prea mult, că el 
nu-i de capul lui acolo, nu el s-a făcut președinte,  el a fost făcutpreședinte. Cei 
care l-au făcut președinte comandă, bineînțeles. 

ATACAREA BAZELOR NATO DIN ROMÂNIA 
(reper 00.29-Sel.3) De exemplu, marea problemă la noi e dacă vom fi sau nu 

vom fi atacați, asta mă întreabă pe mine tot timpul toți prietenii din Ardeal și aș 
vrea să le spun aici că nu cred că vom fi atacați noi, România, dar nu e exclus să 
fie atacate bazele americane din România, pentru că într-o a doua etapă… 
Cozmin Gușă:  Dar ți-aduci aminte că noi am vorbit acum hă-hă-hă, acum mult 
timp, de chestia asta? Am vorbit acum nouă luni de zile de această posibilitate ca 
bazele să fie atacate, a fost un lucru care la momentul ăla părea, mă rog, ușor 
anacronic, deși vorbim… 
Petru Romoșan:  E foarte periculos pentru Deveselu, de exemplu, și pentru 
întreaga zonă, pentru că întotdeauna există… există daune colaterale, daune și 
victime colaterale, evident. Nu știi cât de mult se întinde chestia asta, nu știi ce se 
va întâmpla dacă e atacată baza de la Kogălniceanu, cât de… cât de mult rău face 
Constanței și așa mai departe, nu poți să știi… 

NAZISM INSTITUȚIONALIZAT ÎN UCRAINA 
(reper 00.13-Sel.4) Aș vrea doar atâta să te întreb, cu sintagma asta de cartof 

fierbinte al Ucrainei în mâna euratlantismului după sfârșitul conflictului, dacă… 
dacă tu vezi, apropo de componenta culturală, societală, ca un pericol de 
infestare, din Ucraina, a neonazismului în interiorul Europei, pentru că 
neonazismul este de facto în Ucraina, acolo este instituționalizat, sunt partide 
politice care nu au fost interzise și, care promovează asta, dar este o chestiune... 
 Petru Romoșan:  Eu nu văd un pericol. Se va întâmpla, foarte probabil, cam 
așa: rușii vor tăia Ucraina-n două, pe modelul Vietnam de altădată, pe modelul 
Coreea de altădată. Partea vestică, vedem bine că trupele rusești nu sunt 
interesate...” 

 

Analizând rapoartele de monitorizare și audiind secvențe din edițiile emisiunii  ”Ce-i 
în gușă, și-n căpușă!” monitorizate, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost 
difuzate cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului, 
potrivit cărora radiodifuzorul are obligaţia, pe de o parte, să asigure o distincție clară 
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între fapte și opinii, iar pe de altă parte, informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial. 

În esență, Consiliul a constatat că, în cadrul acestor emisiuni, subiectele cu privire la 
situația generată de invadarea Ucrainei de către Rusia nu au fost tratate cu respectarea 
principiilor de informare corectă, așa cum sunt reglementate de normele legale invocate. 

Membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul nu a făcut o distincție clară între 
fapte și opinii, având în vedere că afirmațiile şi informaţiile prezentate  în timpul 
emisiunilor analizate nu pot fi catalogate ca fiind simple “opinii”, “judecăţi de valoare” 
sau “convingeri”, în condiţiile în care din conţinutul acestora rezultă că au constituit 
acuzaţii factuale, ce reies din exemplele prezentate anterior, susceptibile de a fi 
demonstrate şi probate, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 64 alin. (1) lit. 
a) din Codul audiovizualului. 

 În legătură cu subiectul razboiului din Ucraina, atât comentariile moderatorului, cât 
și ale unora dintre invitați (precum dl. Petru Romoșan în ediția din 30.03.2022 a 
emisiunii) au fost părtinitoare, prezentate cu valoare de adevăr de necontestat.  

Membrii Consiliului au constatat că informațiile aduse la cunoștința publicului de 
către radiodifuzor nu au fost verificate din surse sigure, multe dintre acestea s-au bazat 
pe aprecieri subiective, pe supoziții și pe concluzii personale care nu au confirmat 
corectitudinea și veridicitatea acestora, fapt ce reprezintă o încălcare a prevederilor 
invocate privind asigurarea informării corecte a publicului.  

În consecință, 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 nu numai televiziunea, ci și radioul, în rolul său de a informa 
publicul în mod corect și imparțial. 

 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. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii, 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, de faptul că, anterior, 
radiodifuzorul a mai fost sancționat, pe parcursul ultimului an, cu 2 somații publice de 
intrare în legalitate, prin deciziile nr. 220/26.08.2021 și 272/26.05.2022, și cu 4 amenzi 
în sumă totală de 160.000 de lei, prin deciziile nr. 427/17.11.2021 (amendă de 5.000 
lei), nr. 150/10.03.2022 (amendă de 50.000 lei), nr. 223/07.04.2022 (amendă de 
100.000 lei) și 270/26.05.2022 (amendă de 5000 lei) pentru încălcarea acelorași 
dispoziții legale în materie de informare corectă, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.  

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor 
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
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Art. 1 - Radiodifuzorul S.C. ANGUS RESOURCES SRL, având licenţa 

audiovizuală  nr. R 027.5/01.02.1993 şi decizia de autorizare nr. 047.5/07.12.2021 
pentru postul GOLD FM din București, se sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru 
încălcarea prevederilor  art. 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 (3) din Legea audiovizualului             
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite pe postul GOLD FM, în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 
3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, 
următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio GOLD FM cu 

amendă de 5.000 lei, deoarece, în cadrul edițiilor din 17, 25 și 30 martie 2022 ale 
emisiunii ”Ce-i în gușă, și-n căpușă!”, informațiile despre invazia Rusiei în Ucraina nu au 
fost verificate și prezentate într-un mod corect și imparțial, nefiind asigurată o distincție 
clare între fapte și punctele de vedere exprimate, astfel cum dispun prevederile art. 64 
din Codul audiovizualului.” 

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

 
 

 
VICEPREȘEDINTE, 
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