
 
Decizia nr. 307/21.06.2022 

privind amendarea cu 10.000 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 
E-mail:elena.duliga@yahoo.com;  nasul.radumoraru@gmail.com  

 
- pentru postul  NAŞUL TV 

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21-23, sect. 3 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 iunie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare, întocmite în baza sesizărilor             
nr. 1698/21.02.2022 și 823/26.01.2022 cu privire la edițiile emisiunii “Să vorbim despre 
tine” din 11 și 26  ianuarie 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 radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI 
ŞI ASOCIAŢII S.A. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului                    
nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale articolelor 40 alin. 
(4) și (5) și 64 alin. (1) lit. a) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit dispozițiilor din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea 
corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

Conform normelor din Codul audiovizualului: 
- art. 40 alin. (4): Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor 

să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de 
justificate sunt acestea. 

      alin. (5): Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă. 

- 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; 
 
Redăm din rapoartele de monitorizare: 

 

- 11.01.2022 
“Postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 11.01.2022 emisiunea Să vorbim 

despre tine, în intervalul orar 20:00 – 22:00, fără încadrare. 
Moderatoare: Gabriela Calițescu 
Invitați: Cătălin Bădițoiu, Radu Moraru 
Titlul afișat pe durata emisiunii: Misterele Covidului Omicron 
Fragmente din emisiune în care se regăsesc aspectele semnalate: 
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S1-rep.13:18-29:30-sel.20 
(rep.00:48,S1) Gabriela Calițescu: Iată, o veste tristă azi noapte, pentru că nu ne poate 

bucura moartea nimănui, din păcate. Iată, președintele Parlamentului European a decedat azi 
noapte. Chiar așa, nu s-a putut face nimic pentru dânsul, care e o personalitate, o funcție 
importantă? 

(rep. 03:45, S1) Radu Moraru: Cinci, el a avut un episod cumplit, pentru că nu s-a vorbit în 
presă, cu acea pneumonie de anul trecut, care de fapt, nu era nicio pneumonie, că știm cu toții 
că sub chestia asta era Covid, bubuise, și el a făcut rapelul după acel episod. Și acuma e mort. 
... Când ai boala asta autoimună, despre care începe să se pună în prospecte, știți că a apărut 
în prospectele acestor vacsinuri, că pot declanșa boli autoimune, cum e ... purpura trombocitară 
idiopatică. Și acuma au început să o ... Domnule, e imposibil ... Nu, nu, a spus-o, repet, laureat 
al premiului Nobel pentru medicină, Luc Montagnier și alte somități, că foarte mulți, după 
vaccinuri, vor ajunge la boli autoimune. ... El practic dă o lovitură mortală globalismului vaccinisto-
nazist și practic, dacă vreți, el pune cruce, Sassuoli, vaccinării obligatorii în primul rând, și culmea, 
fiind italian.  

(rep. 08:05, S1) Radu Moraru: Vă citesc comunicatul lui, al echipei lui, încă nu murise, dar 
e dat aseară când știau că e pe moarte: Președintele Parlamentului European, spitalizat ... pentru 
a doua oară în trei luni, din cauza unei complicații grave cauzate de o disfuncție a sistemului 
imunitar. ... Păi asta este la boli autoimune. Deci, o spune clar,    într-un mod științific, într-un mod 
ușor de înțeles, de către oricine. 

(rep. 09:45, S1) Radu Moraru: ... Foarte mulți vor face boli autoimune, în special cei tineri. 
Iar Sassuoli, trebuie să vă spun ceva, m-am interesat, era un tip tânăr.  

. Și totuși, s-a vaccinat, a făcut al doilea vaccin în vară, în toamnă s-a prăbușit sistemul 
imunitar, asta se întâmplă când vaccinații fac COVID și în momentul ăla sistemul imunitar cade.  

(rep. 11:35, S1) Radu Moraru: El când dă acest comunicat, eu zic că este cea mai dură 
lovitură dată apostolilor vaccinării obligatorie, și eu cred că în Italia va fi mare deranj. Eu cred că 
el a făcut-o în primul rând pentru poporul italian. 

(rep. 12:35, S1) Cătălin: Da, Radu, dar nu îți pui întrebări în primele luni ale anului 2021, 
când a apărut vaccinul, nu îți pui întrebări în primele 3-4 luni, dar după ... La început înțeleg, s-a 
vaccinat, dar, dacă tu ai făcut o prostie, trebuie să îi obligi și pe alții? 

(rep. 13:35, S1) Radu Moraru: Totuși, eu nu-mi explic, cum să dai acest comunicat, chiar 
pe patul morții? La boli autoimune chiar se poate calcula.  

mortalitatea e de 95% și niciun medic sau foarte puțini în lumea asta nu îi cunosc, au murit 
între timp, erau foarte în vârstă ... foarte mulți medici s-au ferit de disciplina asta, pentru că nu 
vrei să fii dintr-o disciplină unde mor toți și nici nu știi de ce unii 

scapă, cei 5%.  
(rep. 15:20, S1) Radu Moraru: ... De aia nu înțeleg la Sassuoli, băi, dar ai stat până în ultima 

clipă? Adică ai dat comunicat? De ce nu l-ai dat mai devreme? Mai salvai niște vieți, mai 
deschideai niște ochi, mai salvai niște copii, că acuma, uite, ăștia dau înainte, ajungem și la 
mizerabilul ăsta de mincinos ordinar, Arafat, că vin copiii acuma, vin ca la tăiere, ca mielul la 
tăiere, sacrificarea mieilor. 

Cătălin Bădițoiu: În România, în Spania deja se vaccinează, în Italia se vaccinează, eu aicia 
... Toți oamenii din Europa ar trebui ... acest om care a decedat, ar trebui să fie un mare semn 
de întrebare pentru oricine. 

(rep. 00:00, S1) Radu Moraru: Trebuie să le spunem adevărul și încă o dată, felicitări 
românilor că există Nașul TV și eu sper să împiedicăm vaccinarea copiilor. Din momentul în care 
Sassuoli dă aceste mesaje, în care recunoaște ceea ce era conspirație până acuma și o spune 
din poziția de italian, în primul rând, că-n Italia a început vaccinarea obligatorie a celor peste 50 
de ani. Deci, cum ar veni, toți de peste 50 de ani din Italia, sunt obligați să joace la ruleta rusească 
a bolilor autoimune la care a căzut împușcat acest domn. 

Cătălin Bădițoiu: Să joace de 2 ori la ruleta rusească ... sau de 3 ori. Prima oară joci la 
ruleta rusească, are efecte adverse imediat vaccinul. Deci, joci la ruleta rusească, după care 
aștepți și pe termen mai lung să vezi ce s-a întâmplat. Numai că, uite, Radu, lumea ar trebui să 
își pună un semn mare de întrebare și dacă își doresc să își vaccineze copiii. Vă puneți un semn 
de întrebare. 

 
S3, rep.42:20-46:30, sel.20 
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(rep. 00:00, S3) Radu Moraru: Eu sper ca această vaccinare a copiilor să nu prindă un 

copil, nu doi, unul ... 
Gabriela Calițescu: În București, Radu, sunt foarte mulți copii vaccinați, foarte mulți. 
(rep. 00:50, S3) -Pentru că o să vedeți, cum vede Cătălin, în fiecare zi dispar oameni de pe 

Facebook, în România, oameni tineri, sănătoși tun, apostoli ai vaccinării, care se lăudau. Poc, au 
dispărut, gata, a murit! Exact cum pui în tigaie boabele de porumb și la un moment dat, brusc, 
începe o bubuială și uite așa, pleznesc toate! 

Gabriela Calițescu: Nu mai au loc în tigaie, la un moment dat. 
Radu Moraru: Asta se întâmplă în cazul efectelor vaccinării, pe cele două direcții, unii subit 

și au murit, ați văzut, fotbaliști cad secerați, sportivi, nenorocire. Numai că presa nu vorbește ... 
Radu Moraru: Presa nu vorbește, trebuie să-i căutăm pe fiecare ca să-i arătăm oamenilor 

și pe partea cealaltă, aceste boli autoimune care se instalează în maxim 6 luni, după care au o 
evoluție, de încă maxim, atenție, maxim, maxim 18 luni. Deci, majoritatea sunt de 12 luni după 
ce s-a instalat. Dar la Sassuoli de exemplu ... Sassuoli era sănătos beton.  

ca la cei mai sănătoși oameni, când s-a instalat boala autoimună, se curăță foarte rapid, 
foarte, foarte rapid. 

... (rep. 03:45, S3)- De aia vă spun eu sigur, sigur de Sassuoli că a fost sănătos tun. Și 
atuncea noi, pentru ce ne vaccinăm? Că aici e nebunia. Sassuoli a fost păcălit. ... 

S4, rep.47:40-50:30, sel.20 (rep.01:10, S4) Radu Moraru: Pentru că, dragi români, cei care 
au ajuns în spitale și din păcate n-au mai ieșit toți de acolo, nu aveau COVID. Dacă aveau anti-
virale, observau că de exemplu ... deci eu am zeci de prieteni care au luat Arbidol și după o zi de 
Arbidol, deci încă o dată, o zi ... nu mai aveau niciun simptom.  

S5, 50:45-54:05, sel.20 
(rep. 00:05, S5) Radu Moraru: Să vedeți ce tâmpenie spune Arafat ... ceea ce este un viol 

colectiv ce a făcut Arafat. De fapt, e pedofilie ce face Arafat. Spune așa: Dacă nu vreți să vă 
vaccinați copiii, o să-i înțepați de 3 ori pe zi toată viața. Deci, voi vă dați seama? Numai pentru 
asta ... eu îl arestam pentru treaba asta!  

Gabriela Calițescu: Când a spus asta? 
Cătălin Bădițoiu: Astăzi, aseară. Aseară, a făcut o declarație prin care a spus că copiii vor 

face ... Acuma ... nu ... E un studiu în America care ... au studiat acești băieți, alți specialiști și au 
descoperit că copiii care au trecut prin boala aceasta și au făcut COVID, mulți dintre ei au făcut 
diabet juvenil. 

Radu Moraru: Diabetul juvenil nu are nicio legătură cu înțepatul de 3 ori pe zi și cu insulina. 
... Și la noi începe să fie o problemă cu obezitatea, dar nu are nicio legătură cu COVIDU-ul. Dar 
asta ca să-i influențeze pe părinți, pentru că ei au ordin să vaccineze copiii.  

S6, 55:55-59:10, sel.20 (rep. 00:00, S6) Radu Moraru: În fiecare zi avem personalități pe 
tot globul. Noi nu apucăm, nouă ne-ar trebui ore întregi de emisiune zilnic, să facem pomelnicul 
morților. Deci, uite, pe Active News, legenda serialului Casa plină, eu nu știu ce film e ăsta, Casa 
plină, eu nu am avut timp niciodată să mă uit la seriale. Deci, Legenda serialului, Bob Saget, a 
fost găsit fără suflare într-o cameră de hotel. Actorul era complet vaccinat. Vârsta 61 de ani. Da? 
Tot în zona asta! Sănătos tun! Și el, sănătos tun, că se miră toți, bă, ce s-a întâmplat, cum e 
posibil? Sănătos tun, mare și el apologet al vaccinării. 

S7, 59:10-60:00, sel.20 (rep.00:00, S7) Radu Moraru: ... O să vorbim puțin despre Omicron, 
pentru că eu am niște mari semne de întrebare și mă gândesc dacă nu cumva, mă gândesc, am 
voie ca ziarist, ceva pute aici. Și mă refer la faptul că e posibil să avem 2 feluri de Omicron, ca 
să-i spun așa, că lumea așa știe, da. Că acuma noul Covid nu mai e Delta … 

S8, 19:45-22:15, sel.21 (rep. 00:00, S8) Radu Moraru prezintă o schemă pe flipchart 
despre moartea lui Sassuoli: Desenul meu arată așa: ... a murit președintele Parlamentului 
European ... 3 vaccinuri, era omul care milita pentru vaccinarea obligatorie, era omul care a dat 
cea mai mare amendă lui Cristian Terheș pentru că nu avea certificatul verde când intra în 
Parlamentul European. Și cum era el? Tânăr, sănătos tun, foarte bogat, acces la cei mai buni 
medici ... din lume, nu doar din Europa, prost informat sau păcălit. Acum e mort, boală autoimună 
în 6 luni. 

S10, 28:10-32:56, sel.21 (rep.02:40, S10) Radu Moraru: În România, ca oriunde în altă 
lume, există orice posibil. Deci mâine, sper să apucăm să traducem că e mult material, practic, 
armata americană dezvăluie că cercetările începute cu mesager ARN pe viruși au fost făcute în 
America de către intelligence în scopul unor arme de luptă, arme biologice. 
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S11, 35:40-36:15, sel.2 (rep. 00:00, S11) Radu Moraru: Păi avem așa, avem ofițeri în 

SRI, o grămadă, de rang înalt care au fost păcăliți de șefii lor să se vaccineze. Eu nu cred că șefii 
lor s-au vaccinat, chiar nu cred. Deci sunt câțiva în lumea asta ... cum e Arafat, eu nu cred că 
Arafat este vaccinat, eu nu cred că Iohannis este vaccinat și credința mea merge spre 100%, 
deci eu nu cred. 

Gabriela Calițescu: Plus de asta avem polițiști, avem aceste meserii ... 
Radu Moraru: Toate, în armată au fost păcăliți ... 
S12, 37:00-38:25, sel.21 
(rep. 00:00, S12) Radu Moraru: Repet, or să fie revolte, o să vedeți revolte în toate instituțiile 

din România, în toate țările, în toate instituțiile din Europa, o să iasă lumea în stradă. 
Gabriela Calițescu: Mă gândesc că ar trebui să fim atenți și aici, Cătălin, poate faci tu 

demersuri în sensul ăsta, să vedem câte avioane pleacă în fiecare zi din București și câte sosesc, 
pentru că, iar la fel, sunt extrem de multe dâre pe cer pe care le vedem în fiecare zi, ceea ce, 
dacă ne ducem în urmă cu 2 ani, vorbesc de 2019, când nu era această nebunie aceasta 
nebunie, nu existau așa ceva pe cer, chiar și dimineața, la primele ore. Poate cerem un punct de 
vedere aici, și aicea să te ocupi tu, că ești mult mai implicat pe partea asta. Să vedem, ce sunt 
cu avioanele astea! 

Sel.13, 40:50-42:25, sel.2 (rep.00:00, S13) Cătălin Bădițoiu: Pentru mine, clasa politică 
sunt niște criminali, și nu niște criminali, așa cu ... ce au făcut, de ce s-au vaccinat tinerii, că 
vorbeai de tineri ... și sunt, în București, în Cluj și în alte orașe sunt foarte mulți tineri ... vorbim 
de copii, de la 12 la 18 ani .. 

(rep.01:05, S13) -Uite, vă dau din casă, copiii mei au avut Covid ... au avut Covid copiii mei. 
Știți cu ce i-am tratat? Vitamina D și Vitamina D, în 3 zile nu au avut nimic! Marea variantă Delta 
sau ce era. Asta, atât. Păi, haideți să nu mai mințim oamenii, de ce să …” 

 
- 26.01.2022 
“Emisiunea Să vorbim despre tine din data de 26.01.2022, interval orar 12.00-13.38, 

moderator Gabriela Calițescu a fost difuzată în reluare. 
Invitat: Cătălin Bădițoiu 
Titluri: ULTIMA PROVOCARE PENTRU ROMÂNIA. OMS RECOMANDĂ RIDICAREA 

INTERDICȚIILOR DE CĂLĂTORIE ȘI CERTIFICATUL DE VACCINARE. CREDEȚI CĂ ESTE 
POSIBIL UN NOU RĂZBOI MONDIAL? 

Aspectele semnalate în petiția de mai sus, au fost identificate în prima parte a emisiunii. 
Astfel, despre vaccinare, invitatul emisiunii Cătălin Bădițoiu a făcut următoarele comentarii. 

-Moderatoarea dă citire Recomandării OMS, privind restricțiile și vaccinarea anti-Covid19: 
OMS consideră că interdicțiile generale de călătorie și obligativitatea vaccinării pentru cei care 
trec frontierele, nu au eficiență în suprimarea propagării internaționale a coronavirusului”, 
relatează „Le Figaro”, în contextul în care noul val pandemic de Covid 19, cauzat de varianta 
Omicron, a dus la restricții în Europa, inclusiv pentru cei vaccinați. 

-Cătălin Bădițoiu: (...) La ce să ne mai vaccinăm? La ce să se mai vaccineze 70% din 
populație, când tot ei și tot experții lor spun că acest vaccin nu protejează cu nimica?! De ce să 
te mai vaccinezi? Care este motivul? Am văzut astăzi niște emisiuni, de eu nu-i înțeleg pe colegii 
noștri, sincer! Am văzut la „Realitatea”, invitaseră niște oameni și un moderator, o dădeau în 
continuare cu vaccinul. Dom’le, vaccinul 4. Zici că sunt spălați pe creier! Să vedem dom’le că 
începe de mâine vaccinarea copiilor și erau doar 3000 de copii. După părerea mea, 3000 sunt 
enorm de mult! 3000 de copii, ca să fie deja programați! Doar 3000 de copii? Băieții ăștia în 
continuare, ei cred că ... s-a terminat, măi băieți! Înțelegeți că se termină și s-a terminat. Bani de 
la stat, nu mai luați! (...) 

- Cătălin Bădițoiu: Păi ne spun în continuare, masca! (…) Când îi văd pe toți, pe CTP… 
Păi, când îl vezi pe CTP în continuare că face spume, când vezi realizatori în continuare că au 
luat milioane de la stat, ei fac spume în continuare! Cât de mult ai crezut în vaccin, n-ai ce să mai 
crezi, că vezi țările, vezi Franța, unde are 300 de vaccinați, ai văzut Marea Britanie, ai văzut 
Danemarca, unde-s vaccinați și sunt 300, 400 de mii de cazuri pe zi! Da, adică nu vorbim de 
două cazuri, vorbim de 300, 400 de mii, deci vaccinul acesta nu protejează, nu-i bun de nimic, 
mai ales că ne spune Pfizer! Dom’le, vom lucra la un vaccin, ca să conțină tulpina Omicron și mai 
lucrăm la încă unul, ca să conțină toate tulpinile. Păi care toate, că sunt vreo două sute și ceva 
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de tulpini, ne spuneau ei! Care? Toate care au fost până acuma, sau toate care vor veni? A, dar 
ei știu câte tulpini vor veni?! Vezi? Toate lucrurile astea, sunt niște semne de întrebare.  

Gabriela Calițescu: Păi da, dar nu e un semn de întrebare și faptul că iată, ne împrumutăm 
așa, pe bandă rulantă și cu dobânzi foarte mari, sau se dorește falimentarea României?!  

- Cătălin Bădițoiu: (…) Am văzut ce-a făcut astăzi, sau ieri, Șoșoacă. Foarte bine a făcut, 
că i-a făcut plângere penală lui Mahler și plângere penală nu așa, doar cum spunea ea, că ea, 
de multe ori spunea, nu făcea, dar acuma chiar a făcut o plângere penală clară. Am văzut, cu 
acte, cu declarație. Fostul șoț, care a murit, spun ei de Covid, de la Marius Nasta, al fiicei lui 
Vadim, a scris omul cu mâna lui, “nu vreau internat la ATI, nu vreau să fiu intubat!” Mă, când scrie 
omul, “nu vreau!”, era în deplinătățile facultăților mintale, era normal și tu l-ai intubat și l-ai băgat 
la ATI cu forța că așa ai vrut tu, păi cine ești tu? Ești Dumnezeu? Dacă omul îți spune nu vreau, 
bă, nu e nu! Nu e nu și la viol, nu e nu și la internare, nu e nu, la orice. E nu! Nu e da, că așa 
cred eu, Mahler! Foarte bine, din partea mea, toți marii eroi ăștia de la Marius Nasta, trebuie să 
înfunde pușcăriile! Mă, dar să înfunde pușcăriile, nu să mai vrăjeală, stai să vedem (…) 

Gabriela Calițescu: ...o judecată imediată, pentru că dacă ne ducem tot așa, pe 32 de ani, 
cum ne-am dus cu procesul de la Revoluție, sau cum ne ducem iată, cu procesul Colectiv, sau 
cum ne ducem cu orice proces în România, nu ajungem nicăieri! Majoritatea părăsesc această 
călătorie și nu înțeleg ce s-a întâmplat, rămân cu acea supărare în suflet, că nu au văzut vinovații. 
Practic asta ar trebui să se întâmple. Pentru fiecare om care a fost înmormântat necreștinesc, în 
saci de plastic, toate astea trebuie plătite de cineva! Nu că așa au crezut, că, mai ții minte 
declarațiile... 

-Gabriela Calițescu: De ce nu răspundeți domnilor? Să vadă toată România ce răspundeți 
la asta!? Ce răspundeți la asta? De ce nu se poate în România? (...) Nu te supăra, Cătălin! Când 
faci toate lucrurile astea, când vorbești de profesioniști și când tu ai știut foarte bine că astea 
funcționează și când tu nu le dai, asta se numește înșelăciune, se numește furt, se numește 
genocid medical! Sunt toate astea! 

Cătălin Bădițoiu: Suntem acuma acreditați la Guvern și o să mergem în prima conferință 
de presă și-o să-l întrebăm pe Ciucă, o să-l întrebăm, poate vine ministrul, pe Rafila: (…) Bă 
nene, de ce? Și o să spună, îți spun eu răspunsul de acum: Dom’le, Protocolul OMS, el fiind fost 
angajat al OMS! Ce vrei de la Rafila? Păi e fost angajat al OMS-ului! Unde s-a dus doamna acea 
care ne spunea că sportivii trebuie să poarte mască pe terenul de fotbal? Era tot de la USR. Nu 
s-a dus la OMS în locul lui Rafila? N-au angajat-o acolo, pe un salariu de, sper să nu greșesc, 
10.000 de euro pe lună? Ce să-ți răspundă domnii ăștia? Domnii ăștia trăiesc bine, și-au umflat 
burțile de la companiile pharma (...) Nu trebuie să dea banii înapoi, acuma sincer?! Tre’ să dea 
și ei înapoi, că ăia nu plătesc...pe Rafila, pe ăla, pe ăla, pe ăla, fără să ia nimic înapoi! Nu! Tre’ 
să ia înzecit, însutit înapoi!” 

 
Consiliul consideră că  abordarea unor teme, precum cele enunțate, de interes major 

pentru public în contextul pandemiei și a vaccinării, trebuie făcută cu responsabilitate, în 
mod obiectiv și prin prezentarea unei pluralități de opinii, cu precădere, ale specialiștilor 
din domeniu, care pot aduce un beneficiu real publicului, constând în informații pertinente, 
autorizate, științifice, certe.  

Or, în cadrul acestor ediții, au fost prezentate numai opinii ce convergeau spre 
concluzia că vaccinurile sunt periculoase, iar efectele vaccinării  au potențial letal.   

De altfel, această atitudine ostilă celor care gestionează criza sanitară provocată de 
noul coronavirus a fost manifestată pe tot parcursul difuzării emisiunilor analizate și în 
care nu au fost prezentate și puncte de vedere opuse, în scopul unei informări complete 
și obiective, așa cum dispune legiuitorul, radiodifuzorul neconformându-se acestei 
obligații legale instituite în sarcina sa. 

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

În ceea ce privește informarea corectă a publicului, membrii Consiliului au constatat 
că au fost încălcate dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului care obligă 
radiodifuzorul să respecte distincția dintre fapte și opinii, obligație ce nu a fost respectată 
de radiodifuzor.  

Astfel, față de conținutul edițiilor din 11 și 26 ianuarie 2022 ale emisiunii Să vorbim 
despre tine, Consiliul a constatat că, în cadrul lor, nu a fost asigurat dreptul publicului de 
a primi informații corecte, fiind indus mesajul potrivit căruia  vaccinurile împotriva noului 
coronavirus ar avea efecte adverse letale. 

De asemenea, comentariile făcute în emisiuni au condus la concluzii potrivit cărora 
multe dintre persoanele vaccinate anti-COVID, îndeosebi tineri, ar urma să facă boli auto-
imune (cum ar fi purpura trombocitopenică idiopatică) în maxim 6 luni de la vaccinare sau 
că mortalitatea la persoanele cu boli autoimune ar fi de 95%  și că acestea ar avea o 
evoluție de maxim 18 luni (ediția din 11 ianuarie 2022 a emisiunii). În fară de aceste 
aspecte, au fost emise opinii controversate de natură medicală cu privire la diabetul 
juvenil dar și cu privire la vaccinarea anti-COVID a copiilor. 

Consiliul consideră că astfel de afirmații, nesusținute de documente oficiale sau 
expertize științifice, și despre care nu s-a făcut distincția clară că sunt doar opinii, au fost 
de natură să inducă publicului mesajul eronat că acestea sunt date certe,  dovedite. 

Consiliul subliniază că este de notorietate faptul că vaccinurile anti COVID-19 au 
trecut prin proceduri de autorizare de către organismele oficiale, specializate. Prin 
urmare, dreptul publicului la informare corectă a fost prejudiciat prin afirmațiile acuzatoare 
cu privire la presupusele conspirații pe marginea acestor vaccinuri, acuzații care nu au 
fost fundamentate pe dovezi pertinente, clare, întemeiate.  

Membrii Consiliului au considerat că, față de acuzațiile formulate, moderatoarea nu 
numai că nu s-a solicitat invitaților să le probeze, dar prin atitudinea sa a achiesat la 
acestea, atitudine ce contravine obligației legale instituite în sarcina sa prin pevederile      
art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului. 

În calitate de garant al interesului public, 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, 
iar radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi 
evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor.  

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. 

Analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat și încălcarea 
prevederilor art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, potrivit cărora moderatorii, 
prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită 
invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. 

Or, pe parcursul ediției din 11.01.2022 a emisiunii Să vorbim despre tine, invitatul 
Radu Moraru a făcut comentarii folosind apelative jignitoare la adresa unei persoane 
publice, respectiv a d-lui Arafat, cităm:  

“Radu Moraru: Acolo, când te uiți pe stradă, în magazine, oriunde, când vezi 10 copii 
... bă, dar când vezi unul în parametrii corecți, e o bucurie, dacă vezi doi, e extaz. Păi nu-
i normal? Și tu vii și spui acuma, faci minciuna asta când studiul există de dinainte, da? 
Am să-l și caut și să-l iau pe Arafat mâine și să-i dau cu el în cap, până îi intră în 
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cap, să-i spun, bă, boule, studiul era dinainte, nu are legătură cu COVID-ul. Dar el vine 
așa și spune și știe că dau de Ciolacu și toți prostalanii ăștia din politică, pun botul. Băi, 
a zis Arafat, băi, studiu din America. ... Băi, bă în America, obezitatea până la adolescență 
... este undeva la 60 și ceva la %. ... Și la noi începe să fie o problemă cu obezitatea, 
dar nu are nicio legătură cu COVIDU-ul. Dar asta ca să-i influențeze pe părinți, 
pentru că ei au ordin să vaccineze copiii. “ 

Un astfel de limbaj a fost de natură să contravină dispozițiilor privind respectarea 
demnității umane și a dreptului la propria imagine a persoanei la care s-a făcut referire în 
termeni injurioși. 

Consiliul consideră că orice moderator trebuie să îşi asume această calitate şi să 
ţină cont de faptul că exercitarea dreptului la liberă exprimare se face cu respectarea 
drepturilor celorlalte persoane şi este indisolubil legată de îndatoririle şi responsabilităţile 
ce îi revin potrivit legislaţiei audiovizuale.  

De asemenea, Consiliul mai consideră că jignirea unor persoane nu constituie o 
formă de critică şi nici un  mod în care se poate  tranşa un subiect controversat sau o 
polemică şi nu ajută dezbaterii publice, în condiţiile în care şi respectarea drepturilor 
fundamentale ale persoanei sunt garantate în egală măsură ca şi libertatea de exprimare.  

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
respectiv de gravitatea și efectele faptei, precum și de sancțiunile aplicate anterior pentru 
încălcarea acelorași dispoziții legale privind respectarea demnității umane și informarea 
corectă a publicului, respectiv pe parcursul ultimului an - cu trei (3) somații publice prin 
Deciziile nr. 320, 347 și 360 din 2021, cu un număr de 11 amenzi în cuantum de 325.000 
de lei prin Deciziile nr. 199, 231, 270, 354, 358, 362, 426 și 443 din 2021, precum și nr. 
114, 136, 201 și 233 don 2022, dar și cu obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 
minute numai textul deciziei de sancționare emise de CNA prin Decizia nr. 
136/01.03.2022, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă 
în cuantum de 10.000 de lei.  

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

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul 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 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 
articolelor 40 alin. (4) și (5) și 64 alin. (1) lit. a) 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 10.000 lei postul 

NAŞUL TV, deoarece, în cadrul edițiilor emisiunii  “Să vorbim despre tine” din 01 și  26 
ianuarie 2022, au fost prezentate informații nereale în legătura cu vaccinurile împotriva 
coronavirusului COVID-19 și pandemie, nefiind asigurată o distincţie clară între fapte şi opinii 
și nici favorizată libera formare a opiniilor, așa cum dispun art. 3 din Legea audiovizualului și 
art. 64  Codul audiovizualului. 

De asemenea, moderatoarea acestor ediții nu a solicitat interlocutorilor să probeze 
afirmaţiile acuzatoare pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate au fost 
acestea, iar în una din ediții unul din invitați a folosit un limbaj injurios, fapte ce contravin   art. 
40 din același Cod.” 

 
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 

 
 
 
 


