
 
Decizia nr. 354 din 21.10.2021 

privind sancționarea cu amendă de 60.000 de lei a  S.C.NAŞUL, PRIETENII DE 
PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A.,  

cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Loius Pasteur nr. 45A, CUI RO 30151536  
E-mail: elena.duliga@yahoo.com; nasul.radumoraru@gmail.com 

 
- pentru postul NAȘUL TV   

Bucureşti, București, Calea Victoriei, nr. 21-23, sector 3 
 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 octombrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza 
reclamațiilor înregistrate sub nr. 5215/08.06.2021, 5303/08.06.2021 și 5348/09.06.2021 cu 
privire la emisiuni difuzate de postul de televiziune Nașul TV în zilele de 08.06.2021 și 
09.06.2021.  

Postul de televiziune NAȘUL TV aparţine S.C. NAŞUL, PRIETENII DE 
PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.5/14.12.2011 şi 
decizia de autorizare nr. 1815.2/08.02.2021). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 
și 67 din Decizia  nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 

servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 
a) asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii; 
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată și 

prezentată în mod imparțial și cu bună-credință. 
(2) În cazul în care informațiile prezentate se dovedesc a fi eronate în mod 

semnificativ, furnizorul de servicii media audiovizuale trebuie să aducă rectificările 
necesare în cel mai scurt timp și în condiții similare de difuzare. 

(3) În cazul în care informația provine din surse confidențiale sau a căror credibilitate 
nu este suficient verificată, se va menționa explicit acest fapt. 

Art. 67 În exercitarea dreptului lor de a-și exprima opinii sau puncte de vedere în 
legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii și moderatorii trebuie să asigure o 
separare clară a opiniilor de fapte și nu trebuie să profite de apariția lor constantă în 
programe într-un mod care să contravină exigențelor de asigurare a imparțialității. 

 

În fapt, postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 08.06.2021, în direct, în 
intervalul orar: 09:54-15:32, emisiunea Ediție specială. Potrivit raportului de monitorizare, 
s-au difuzat imagini de la un miting din fața Palatului Parlamentului, organizat de Nașul TV, 
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în ziua în care Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra constituționalității Legii 55/ 
2020  (Legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19). Pe parcursul mitingului, pe scenă au vorbit diverse persoane despre 
pandemie, vaccinare și problemele economice rezultate în urma pandemiei (mulți vorbitori 
s-au pronunțat împotriva vaccinării forțate). De asemenea, pe scenă au evoluat câțiva 
artiști, care au interpretat câteva melodii. Prezentatorul mitingului a fost Pompiliu Diplan. 

La sfârșitul mitingului, s-a aflat decizia Curții Constituționale cu privire la Legea 55/ 
2020, astfel Curtea a declarat legea constituțională. 

Titlul afișate pe ecran: pe fond roșu, cu caractere albe: ”CCR nu uita astăzi vrem 
victoria!”, iar dedesubt, pe fond albastru: Pentru libertate! 

 

Redăm spre exemplificare, fragmente din conținutul raportului de monitorizare: 
 1- Reper 53.47, sel. 9 
Gabriela Cosmina Calițescu: Bună dimineața, dragi telespectatori, dragi fani care urmăriți 

emisiunea Ediție specială pe Nașul TV. Iată, suntem în față la CCR, așa cum am promis, suntem 
alături de foarte muli români care simt românește, trăiesc românește și am vorbit deja cu mare 
parte dintre aceștia. În plus de asta vă spun că majoritatea sunt veniți din întreaga țară. Sunt din 
Craiova, din Zalău, din Brașov, din Timișoara, din Iași, din Botoșani și am înțeles că mai sunt 
oameni care mai vin. Important este că toți cetățenii care se află astăzi aici sunt pentru drepturile și 
libertățile lor, pe care, ni le oferă, printre altele, Constituția României. Tocmai de aceea, astăzi este 
o zi este de importată pentru poporul român, deoarece Curtea Constituțională se pronunță cu 
privire la Legea 55, Legea 55 care, rând pe rând, a luat, pas cu pas, articole din Constituția 
României. Haide, Sorin, să arătăm și noi în prim-plan, iată, s-a deschis evenimentul de azi, Dan 
Grăjdeanu este în direct, vom lua și interviuri foarte multe, hai! Schimbăm pe ambiental ca să 
înțelegem ce se întâmplă la fața locului, da? 

(…) 
Radu Moraru: Niciodată, niciodată n-au fost atât de mulți omeni în stradă pentru libertate, în 

ultimii foarte mulți ani, într-o zi de lucru, pe ploaie sau pe soare și asta arată multe, asta arată că 
poporul ăsta încă n-a murit. Asta arată că orașele se vor trezi. Bucureștiul, sper să fie o lecție de 
viață acest miting, pentru că foarte mulți, hai să vă spun un adevăr, foarte mulți din 
București trăiesc bine de tot, pentru că lucrează în mizeria asta de Casa Poporului, lucrează 
la primării, lucrează la ministere, lucrează la tot felul de companii de stat și sunt milioane 
care au salarii mari și nu le pasă de faptul că restul țării e sărac. Sunt polițiștii, sunt 
jandarmii, sunt securiștii, cei din armată, toți o duc foarte bine, salarii de la 1000 de euro în 
sus și atunci nu le pasă. Toți ăștia sunt plătiți, ce vedeți în clădirea asta, toți ăștia sunt 
plătiți de noi, noi cei care muncim, noi cei care plătim taxe, ca ăștia să ne fure și să ne dea 
legi umilitoare, înjositoare, să ne închidă bisericile, să ne bată, să ne amendeze, să nu 
credeți însă că lucrurile acestea vor rămâne așa, pentru că umilința a fost mare și de data 
asta umilința a fost pentru 15 milioane de adulți, tineri, adolescenți și câteva milioane de 
copii. Toi am suferit, până și familiile acestor indivizi care conduc România au suferit. Ăștia 
sunt niște ticăloși care și-au permis să încalce Constituția și toate drepturile noastre 
fundamentale, pentru o mare minciună pe care am dezvăluit-o și toți ați urmărit emisiunile 
noastre și haideți să vă mai spun ceva și repet, mă adresez mai mult către încoace, pentru 
că aici sunt cei mulți, care nu pot ajunge în față, șmecherii de tip jandarmerie și poliție, nu 
contează, iertăm. Ce vreau să vă spun este că, până să vină vestea ce mare și astăzi CCR- ul 
trebuie să dea vestea cea mare, nu ieri, nu mâine, ci astăzi, așa cum a promis, pe 20 mai. Până 
atunci vă dau o veste bună de tot, foarte bună, pentru că poporul ăsta, v-am spus, are multe 
rezerve, noi luptăm pe mai multe planuri, nu doar ce văd ei la televizor, nu doar ce văd aici 
și dați-mi voie să vă citesc ce spune, iată, o decizie foarte importantă și anume Curtea de 
Apel Cluj a anulat prevederile discriminatorii la adresa românilor nevaccinați. 

Reper 05.30, sel. 5 
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Oamenii și Radu Moraru strigă: Victorie, victorie! 
Radu Moraru: (...) Ăștia nu știu încă cu cine se pun. N-om fi noi încă mulți în stradă, dar 

suntem milioane care am înțeles, care știm că va veni ziua libertății noastre și în momentul ăla vom 
învăța poate cea mai dură lecție din istoria din ultimii 31 de ani, că pentru libertate trebuie să 
luptăm în fiecare zi. Și așa vom face. (scandează) Libertate, libertate! 

Oamenii (scandează): Libertate, libertate! 
Radu Moraru: (...) Dragi români, Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea lui și avem 

libertatea pe care ne-o dă el, nu pe care ne-o iau ăștia, care sunt niște nimicuri, niște trădători, 
niște hoți, niște bandiți. Libertatea ne-o dă Dumnezeu și doar el ne-o ia. Deci, această libertate, 
fraților, trebuie să învățăm să n-o mai pierdem de azi înainte, pentru că data viitoare când vom 
pierde libertatea va fi ultima oară, așa că e bună această lecție de mare trezire pentru poporul 
român, care era cam adormit și se gândea mai mult la burtică, la vacanțe, la cum să mai ceară un 
salariu în plus și a cam uitat de cele sfinte, a cam uitat de Dumnezeu. Dumnezeu era acolo, din 
când în când, poate duminica sau poate o dată pe lună. Creștinii români deveniseră niște creștini 
ocazionali, n-au înțeles că a fi creștin înseamnă a fi creștin în fiecare secundă. Nu poți să fii creștin 
doar din când în când. Nu poți să taci atunci... (...). Deci, dragii mei, dragii mei, trebuie să vă spun 
ceva, trebuie să vă spun ceva. A fi cu adevărat creștin înseamnă a ști acest lucru și a-l simți în 
fiecare secundă și înseamnă a acționa, pentru că a fi creștin doar cu vorba și fără faptă, nu 
înseamnă absolut nimic, te minți singur și toți cei care sunteți aici nu sunteți doar cu vorba și iată și 
cu această faptă și este foarte importat, credeți-mă. Acum un an de zile pentru libertate, nu știu 
dacă se strângeau 100 de români, pentru că nu simțeau încă pericolul de a pierde cele mai de 
prețuri lucruri care vin din această libertate. Să nu credeți că ăștia 31 de ani ne-au dat voie să 
avem o viață decentă, că le-a fost milă de noi, nu, le-a fost frică de noi, pentru că veneam după `89 
și ne-au adormit, iată, 31 de ani, ușor-ușor, cu zăhărelul, ne-au adormit simțurile și la momentul 
potrivit, ne-au furat tot, în momentul în care nu ești liber, s-a terminat nu mai ești om, nu mai ești 
creștin și iată că astăzi ne trezim și vă mai dau o veste bună și așteptăm, o să încerc că pun 
presiune, de data asta, pe Curtea Constituțională, să n-o mai amâne și să ne-o dea repede 
verdictul pe care-l așteptăm de aproape 3 săptămâni, de pe 20 mai. (scandează) CCR nu uita, 
astăzi vrem victoria (...)! 

Oamenii (scandează): CCR nu uita astăzi vrem victoria (...)! 
Reper 10.32, sel. 5 
Radu Moraru: Și o vom avea, asta fiți sigur. O altă veste bună: Curtea de Apel Cluj a anulat 

prevederile discriminatorii la adresa românilor netestați. Gata cu testele! (scandează) Jos 
dictatura, jos dictatura (...)! 

Oamenii (scandează): Jos dictatura, jos dictatura (...)! 
Radu Moraru: Ce înseamnă asta, oameni buni și repet, decizia este dată, publicată în această 

dimineață poate nu întâmplător, cu decizia pe care o așteptăm de la Curte. Ce mai spune Curtea 
de Apel Cluj? Bravo judecătorilor din Cluj.  

Oamenii: Bravo! 
Radu Moraru: Ce mai spune această veste bună primită în această dimineață? Niciun 

român nevaccinat sau netestat împotriva virusului COVID-19 nu va mai putea fi discriminat 
pe stadioane, restaurante sau în orice alt spațiu pubic. 

Oamenii (scandează): Victorie, victorie! Libertate, libertate (...)! 
Radu Moraru: Libertate, dar libertatea se obține prin unitate și așteptăm pe cei care urmăresc 

aceste imagini din București să vină alături de noi, pentru că așa e frumos, să sărbătorim împreună 
victoriile, mici sau mari, libertate, dar și unitate. (scandează) Unitate, unitate! 

Oamenii: Unitate (...)! 
Radu Moraru: (...) Bun, îl las pe Pompiliu, eu o să încerc în acest moment să punem un pic de 

presiune pe Curte, nu să ia decizia, că decizia a fost luată demult și să ne dea repede rezultatul, 
să putem să ne bucurăm și să nu consumăm banii publici, care de fapt sunt tot ai noștri, că doar 
nu credeți că jandarmeria vine aici sau poliția și astăzi ei nu-și iau salariile, ba și le iau și se dau și 
niște prime, așa că repet, pe banii noștri și nu vrem să cheltuim acești bani, pentru că avem copii 
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flămânzi în țara asta, avem oameni săraci, avem oameni cu pensii mici, oamenii cu salarii mici, 
așa că (scandează): CCR, repede (...)! 

Oamenii (scandează): CCR, Repede (...)! 
Pompiliu Diplan: Mulțumim, Radu Moraru, aplaudați-l! 
 
 6- Reper 56.21, sel. 10 
Pompiliu Diplan: Deci, Dumitru Bălan, ai cuvântul și felicitări pentru că ai reușit să fii în curtea 

sistemului atât de des, fără să fii unul de-al lor. Noi avem încredere în tine că ai capul pe umeri, 
Doamne ajută! 

Dumitru Bălan: Mulțumesc, am nevoie de un steag. Mulțumesc, români, că ați venit aici 
într-un număr atât de mare! Nu vreau să stau cu spatele la voi, îmi cer scuze celor din 
spatele meu, le mulțumim celor din starea de libertate, că au făcut tot posibilul în această 
perioadă, să strângă cât mai mulți români în stradă, întotdeauna port un deosebit respect 
pentru activiștii independenți, neafiliați politic, care scot românii liberi în stradă, care îi fac 
să lupte până la capăt, pentru recăpătarea drepturilor și libertăților noastre, despre asta 
este vorba, le mulțumesc tuturor celor care au înțeles că ceea ce s-a întâmplat nu a fost 
pentru binele nostru, nicidecum, ați văzut, de un an și 3 luni, toate libertățile și drepturile 
noastre au fost confiscate, au fost arestate, au fost desființate de acești guvernanți, care au 
luat cele mai absurde, iraționale măsuri și restricții de pe fața pământului, efectiv au 
transformat această țară democratică, într-o dictatură veritabilă, însă noi suntem aici ca 
bastion al rezistenței românilor liberi, deși sunt aici câteva sute, gândiți-vă la milioanele de 
români care sunt în asentimentul nostru, care ne poartă în rugăciunile lor, care n-au putut 
veni aici, sunt din toată țara, și de ce spun milioane, oameni buni, 80 % dintre români nu s-
au vaccinat împotriva virusului SARS-COV2 (oamenii aplaudă), despre asta vorbim, ei au 
înțeles, în 6 luni de plandemie, au înțeles pericolul acestui vaccin și atunci fiți siguri că noi îi 
reprezentăm și pe ei și vedeți că suntem din ce în ce mai mulți. În urmă cu un an, erau 20-30 
de oameni în stradă, care luptau pentru drepturile și libertățile lor constituționale ei bine, 
vedeți că de la săptămână la săptămână, parcă se strâng din ce în ce mai mulți, important- 
1- să nu cedăm, doi, 2- această zi nu o să se termine lupta, lupta trebuie să continue până la 
capăt, noi știm ce va urma, știm că valul acesta plandemonic, nu se va termina mai devreme 
de 2024-2025, noi știm lucrurile acestea, știm că vin noile tulpini agresive, ucigașe, fabricate 
în laboratoarele lui Bill Gates, știm și lucrurile astea, însă avem o conștiință, obligația 
noastră este să nu cedăm... 

 
 7- Reper 00.00, sel. 11 
Dumitru Bălan și oamenii (scandează): Nu cedăm, nu cedăm (...)! 
Dumitru Bălan: Oameni buni, suntem pe stradă de un an, o mână de oameni, da? Nu ne-a 

interesat politica, nu ne-a interesat jocurile partidelor politice, pe noi ne-a interesat un singur lucru: 
să trăim într-o țară democratică, într-un stat de drept, într-un stat în care acești guvernanți, să ne 
respecte drepturile și libertățile constituționale. Articolul 16 din Constituția României spune 
negru pe alb, că toți cetățenii României sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără 
privilegii și fără discriminări și că nimeni nu este mai presus de lege. Păi dacă noi avem 
dreptul de a alege pentru noi, pentru copiii noștri și pentru familiile noastre, atunci să 
rămână consimțit, negru pe alb, libertățile noastre nu se negociază. Oameni buni, sunt ale 
noastre, a venit timpul să le cerem statului înapoi, s-a terminat, după 1 an și 3 luni de 
restricții, vrem să reintrăm într-o stare de libertate, într-o stare asociată cu libertatea, cu 
normalitatea. Normalitatea noastră nu este aceea în care 70% din acești români se 
vaccinează împotriva unui virus, care are o rată a supraviețuirii de peste 99.99%. 
Normalitatea nu este aceea în care îi vedem pe copiii noștri în fiecare zi chinuindu-se cu 
măștile pe față, la școală sufocându-se și respirând cu dificultate. Normalitatea nu este 
aceea în care îi vedem pe acești copii în fața tabletelor chinuiți, da, ca niște zoombie, 
normalitatea nu înseamnă să-i supunem riscului de a căpăta depresie, anxietate, spitalele 
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neuro-psihiatrice sunt pline de copii, ce am văzut, am văzut copii de 6 ani cu 60 de 
kilograme, asta am văzut în ultimele săptămâni, ăsta este rezultatul plandemiei, atât de bune 
au fost aceste măsuri, ne-au îngropat copiii și viitorul nostru, dar noi am conștientizat toate 
aceste riscuri, noi înțelegem tot ceea ce s-a întâmplat și a venit timpul ca și judecătorii 
Curții Constituționale, să ia aminte că societatea civilă a venit aici să-i susțină, atunci ei 
trebuie să ia o decizie corectă, una obiectivă, să facă tot ceea ce e scris în Constituție, nimic 
în plus, nu le cerem nimic altceva, decât să respecte Constituția și, în acest caz, să declare 
legea stării de alertă ca fiind neconstituțională, în integralitate, de-asta suntem aici. 
(scandează) Jos cu starea de alertă! Jos cu starea de alertă! Jos cu starea de alertă (...)! 

Oamenii (scandează): Jos cu starea de alertă (...)! 
Reper 03.27, sel. 7 
Dumitru Bălan: Jos cu starea de alertă! Jos cu starea de alertă! Jos cu starea de alertă! 

Oameni buni, nu suntem singuri în această luptă, avem avocați care luptă pentru drepturile și 
libertățile constituționale, vedeți, doamna avocat de la Cluj, doamna Kapcza, da, care a a atacat 
hotărârea de guvern 531/ 2021, acea hotărâre abuzivă, ilegală, neconstituțională, care discrimina 
în mod oficial românii nevaccinați și netestați, la intrarea în restaurante, pe stadioane, în sălile de 
spectacole, sau în orice alt spațiu public. Ei bine, doamna avocat de la Cluj a luat atitudine, a 
contestat-o la Curtea de Apel și iată că răspunsul a venit, iar Curtea de Apel a stabilit negru pe alb, 
că românii nu pot fi discriminați iar lupta aceasta nu a fost în zadar, oameni buni, nu am ieșit 
degeaba în stradă, dacă noi nu eram aici de un an de zile în stadă, acești judecători nu ar fi avut 
curajul să ia o decizie corectă despre asta vorbim, presiunea poporului este întotdeauna mai 
puternică decât presiunea guvernanților. Nu uitați, împreună vom reuși, oameni buni. (scandează) 
Luptăm, luptăm, luptăm și câștigăm! Luptăm, luptăm, luptă, și câștigăm (...)! 

Oamenii (scandează): Luptăm, luptăm și câștigăm (...)! 
Reper 05.28, sel. 7 
Dumitru Bălan: Avem alți avocați corecți, onești care n-au stat indiferenți, care nu au stat ca 

niște lași, doamna avocat Elena Radu, de la Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept, da, 
doamna avocat Maria Alexandru, da, de la Alianța Părinților, domnul avocat Alexandru-Elvir Iliescu 
de la OCHR, sunt avocați cu conștiință, avocați care au atacat în permanență aceste ordine, 
aceste legi abuzive, care au încălcat toate drepturile și libertățile noastre și vedeți că în ultimele 
săptămâni și Avocatul Poporului a început să ia atitudine. Ministerul Sănătății a început să dea 
niște răspunsuri foarte bune, foarte corecte. În urmă cu câteva zile a confirmat, Ministerul 
Sănătății, respectiv Institutul Național de Sănătate Publică că, din 4,1 milioane de copii, doar 
69.000 dintre ei au fost testați pozitiv, asta înseamnă 1.7 % din ei au fost testați pozitiv și 
mai mult decât atât, niciun copil nu a murit, oameni buni, de COVID, atât de periculos este 
acest virus, în condițiile în care în anul, sezonul 2018-2019 au murit 8 copii de gripă 
sezonieră, da, despre asta vorbim, COVID- ul... 

Pompiliu Diplan: Iartă-mă că te-întrerup, iar faptul că au fost testați pozitiv 69.000 nu face 
decât să spună cât de stupide sunt testele alea. 

Reper 07.05, sel. 7 
Dumitru Bălan: Dacă copiii n-au nimic, nu au avut simptome, n-au ajuns la spital, asta 

înseamnă o plandemie de teste fals pozitive, în aceste teste fals pozitive a stat toată această 
mascaradă. Copiii nu se îmbolnăvesc, oameni buni, de un an o spun, nu transmit virusul 
bunicilor, așa cum ne-au băgat frica în oase acești guvernanți, lăsați copiii în pace, nu vă 
mai duceți în corturi să-i vaccinați, dacă vreți să-i vaccinați o faceți într-un mod mai 
responsabil, citiți cu atenție beneficiile și riscurile acestor vaccinuri și veți vedea că nu au 
niciun beneficiu, însă au foarte multe riscuri. Duceți-vă în cabinetele medicale cu copiii și 
discutați cu medicii de-acolo, dacă copii voștri au nevoie pentru acest vaccin, dar dacă ei 
nu s-au îmbolnăvit un an și 3 luni, de ce să-i vaccinezi împotriva unui virus, care are o rată a 
supraviețuirii de 99, 997% pe segmentul copiilor? De ce? Care e logica? Care sunt 
beneficiile în acest caz? Oameni buni, dacă Curtea de Apel de la Cluj a dat această decizie, 
în așa fel încât românii să nu fie discriminați, românii nevaccinați și netestați să nu fie 



 

  

6

 

discriminați, nu aveți niciun motiv să vă duceți la vaccin. Ați văzut declarațiile copiilor, m-
am uitat cu atenție, niciunul nu a spus că a făcut vaccinul, ca să se protejeze împotriva 
virusului, l-au făcut ca să poată călători, l-au făcut ca să-și poată recăpăta libertatea de 
mișcare, păi de-asta ne vaccinăm, ca să ne recăpătăm libertățile noastre cu care ne-am 
născut și care sunt trecute în Constituție, de-asta? Nu de asta ne vaccinăm și nu ne 
vaccinăm ca să ne îmbolnăvim, dacă jumătate din pacienții, din românii vaccinați care s-au 
testat au ieșit pozitivi, da, despre asta vorbim, nici măcar OMS- ul nu spune că acest vaccin 
reduce incidența cazurilor de infectați, da și doar să nu ajungă la o formă mai gravă, dar ați 
văzut câți oameni au ajuns într-o formă gravă? Ați văzut documentarul de la TVR, de 
duminică seară cu pacienții din linia întâi? Ați văzut eroii, purtători ai halatelor albe, eroii 
din linia întâi, cum le-au întors spatele atunci când aveau nevoie, cum i-au sedat și i-au 
intubat împotriva voinței lor și cum au dus la genocid asistat, pentru că nu i-au primit în 
spitale pe pacienții suferinzi de cancer, de diabet, de boli cardiovasculare, de alte afecțiuni? 
Oameni buni, ăsta a fost măcelul, atât de bune au fost aceste măsuri, noi știm acest lucru și 
dacă astăzi se întâmplă ceea ce ar trebui, da, astăzi vom reintra în drepturi, astăzi vom trăi 
într-o stare de libertate, astăzi ni se vor restitui drepturile și libertățile. Și încă o dată, dacă 
judecătorii Curții nu vor avea curajul să ia această decizie, noi nu renunțăm, nu renunțăm, 
oameni buni, pentru că dosarul de ieri, de la Curtea de Apel, de la Cluj, se va duce la Înalta 
Curte de Casație și Justiție și dacă cei de-acolo vor fi de acord cu decizia magistraților din 
Cluj și vor înțelege că românii nevaccinați și netestați nu pot fi discriminați, atunci s-a 
terminat, s-a terminat. Dacă va da o sentință favorabilă, niciun guvern, niciun guvernant n-o 
să-și mai poată permite să ne încalce drepturile, să ne constrângă, să ne șantajeze 
emoțional, pentru că nu suntem vaccinați sau testați, despre asta vorbim, votul este al 
poporului, indiferent de ce se întâmplă astăzi, noi nu trebuie să lăsăm capul plecat, trebuie 
să ne uităm în sus, la cer, Dumnezeu e alături de noi cerul acesta frumos merită, oameni 
buni, să luptăm pentru aceste drepturi și libertăți, asta este viața, o viață fără restricții, fără 
măsuri, o viață trăită, asta este viața, împreună vom învinge. (scandează) Libertate, libertate, 
libertate (...)! 

Oamenii (scandează): Libertate, libertate! 
Pompiliu Diplan: Mulțumim, Dumitru Bălan, aplaudați-l! Această campanie de vaccinare, (...) 

campanie de vânzare de detergenți, așa arată, cu doctori, cu VIP, cu actori, cu de toate. Dau 
telefonul lui Cazier și nu uitați 

 sprijinul nostru și al stării de libertate și al tuturor celor de-aicea, tuturor suporterilor echipelor 
de fotbal care au avut demnitatea să nu meargă pe teren cu condițiile alea de vaccinare și de 
testare. Bravo lor că nu s-au dus nici la meciurile naționale, nici la meciurile lor preferate (...). 
Bravo lor și a celor care nu au îngenunchiat, la Londra, felicitări că românii nu îngenunchează, ar 
trebui să le ridicăm statuie ălora. Nu vă mai dau detalii să nu zică ăștia că suntem politically 
incorrect, dar știți foarte bine despre ce vorbesc. Dau cuvântul, de fapt dau microfonul lui Cazier 
care a cântat ieri la Nașul (...). 

 
 8- Reper 31.05, sel. 11 
Pompiliu Diplan: O să mai vorbească un părinte, înainte să vorbească părintele și Marina, îi 

dau cuvântul lui Aurelian. Aurelian, te rog, omul care are cele mai bune cartoane la emisiunile 
mele, ne-a crescut audiența de la 300 la 700 numai când a venit el. Aplaudați-l! 

Aurelian (așa este prezentat): (....) Bună ziua, București, bună ziua România! O să stau cu 
spatele la ei și cu fața la voi. Vreau să vă spun un singur lucru. Pe 20 mai am fost mulți, acuma pe 
8 iunie, vom fi, suntem și mai mulți. Spiritul și setea de dreptate a României, a cetățenilor români 
nu a murit, nu a diminuat. Curtea Constituțională, plenul reunit al celor 9 judecători ai Curții 
Constituționale, pot face astăzi istorie. Nu uitați, drepturile și libertatea nu sunt negociabile. 
Libertatea vine direct de la Dumnezeu, direct de deasupra capului nostru și nu poate nicio instanță, 
niciun judecător, niciun oficial, absolut nimeni să se interpună între o ființă umană și liberul ei 
arbitru. (scandează) Libertate! 
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Oamenii (scandează): Libertate, libertate! 
Aurelian: Libertate (...)! 
Oamenii (scandează): Libertate!  
Reper 01.50, sel. 8 
Aurelian: (...) Dragii mei, ne aflăm aici cu un singur scop, cu un singur crez. Noi dorim să-i 

sprijinim, noi dorim să-i sprijinim pe cei 9 judecători ai CCR- ului, nu este un protest, este o acțiune 
populară de sprijin, în a respecta Constituția României. Acești oameni sunt supuși unor presiuni 
enorme, acum, în aceste momente în care vorbim, pe 20 mai, între 20 mai și ziua de astăzi, 
presiunile la care au fost dânșii supuși, sunt enorme. Cu toate acestea. Constituția României este 
foarte clară. Legea 55 este neconstituțională. (scandează) Jos starea de alertă! 

Oamenii (scandează): Jos starea de alertă! 
Aurelian (scandează): Jos cu starea de alertă! 
Oamenii (scandează): Jos cu starea de alertă (...)! 
Reper 03.08, sel. 8 
Aurelian: (...) Pe 25 iunie 2020, prin decizia 457, paragraf 68, ei au recunoscut că nu este 

constituțională, scrie negru pe alb: o stare de alertă este în afara principiului separației puterilor în 
stat și nu respectă rigorile unui stat de drept, așa cum sunt ele consfințite de Constituția României, 
din 25 iunie 2020, această decizie 457 este executorie și obligatorie pentru toate instanțele din 
România. Cu toate acestea, anumite instanțe din România, nu au respectat acest paragraf 68. De 
aceea, dragii mei, este nevoie ca noi, astăzi, acum, să fim aici și să-i sprijinim pe cei care pot să 
scoată, este deja în afara Constituției și formal să scoată întreaga lege și hotărârile de guvern 
subsecvente legii în afara Constituției, să scrie acolo negru pe alb și să fie victoria noastră. Ați 
legiferat neconstituțional, ați făcut acte ilegale, neconstituționale, iar după aceea va urma (...) 
responsabilitatea, cei care au făcut astfel de nelegiuiri, astfel de lucruri ilegale trebuie să plătească, 
trebuie să fie responsabili, să nu se mai repede niciodată ceea ce s-a întâmplat în 2020, indiferent 
de ce muscă, gândac, virus sau bacterie mai apare în mediul înconjurător. Nici măcar un război nu 
a produs în România restrângeri de drepturi și libertăți atât de abrupte, atât de agresive, la adresa 
cetățeanului, cum au fost în 2020. Astăzi, 8 iunie, ne aflăm cu toți aici, suntem anticorpii aceste 
societăți, anticorpi care au făcut posibilă scoaterea măștii în aer liber pentru toată lumea, 
nediscriminatoriu. Este victoria voastră (...), în Grecia se plătește amendă (probleme tehnice).... 
folosim sau nu pentru a ne apăra, nu este invers. Noi suntem presupuși sănătoși, nu 
asimptomatici. Starea naturală a omului este de sănătos. Așa a fost creată medicina, iar noi nu 
vom lăsa ca acest adevăr să fie denaturat de acești psihopați, care se află un pic mai departe, la 
Ministerul Afacerilor Interne, da? Acuma, acuma, e foarte important să înțelegem un lucru, 
foarte important să înțelegem un lucru despre vaccin. La festivitățile... câți dintre voi sunteți 
părinți? Mâna sus, vă rog! Câți dintre voi sunteți părinți? Ok, 90% și ceilalți veți deveni 
părinți, nu e problemă. Ideea e așa: la festivitățile de încheiere de an școlar, aveți obligația 
să nu vă lăsați discriminați, dacă ați ales și cuvântul cheie este a alege, să nu vă înțepați cu 
un ser experimental. Cum? Propuneți cadrelor didactice să facă festivitățile de încheiere de 
an școlar în parcuri, în parcuri, dacă au reglementat curtea școlii ne mutăm în parc și nu 
jucăm roluri și jocul dement al autorităților, da? Adică în supermarket poate fi aglomerație, 
adică în alte locuri poate fi aglomerație, în metrou, peste tot, dar când copilul termină clasa 
a III- a sau a IV- a, moment cu care nu se va mai întâlni niciodată în viața lui, trebuie 
discriminare? Avem nevoie de test, avem nevoie de antigen, avem nevoie de anticorpi, nu 
vom face așa ceva. Noi, părinții, noi, părinții, determinăm comportamente prin atitudinea 
noastră pentru cei mici. Dacă noi pierdem această luptă, dacă noi ne comportăm ca niște 
lași, modelul pentru copiii noștri va fi un model de lași. Noi nu suntem lași, copiii noștri vor 
vedea un model de curaj, vor vedea un model de demnitate, vor vedea un model civic, de 
ce? Pentru că vrem ca următoarea generație să țină cu dinții de drepturile și de libertățile 
cetățenești. Astea sunt esențiale și nu sunt negociabile, nu sunt negociabile, de aceea, 
toată lumea trebuie să protestăm în unitate pentru acest (neinteligibil), unitate! 

Oamenii (scandează): Unitate, unitate! 
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Reper 09.10, sel. 8 
Aurelian (scandează): (...) Unitate! Unitate, unitate! Dușmanul și inamicul nu este printre 

noi, nu este într-o piață sau alta, nu este pe o pagină Facebook a unuia, sau pe o altă pagină 
Facebook a altuia, nu, nu, nu, dragilor, este pe holul instituțiilor, acolo este inamicul nostru, 
dușmanul și tot răul care ni s-a întâmplat din martie, februarie 2020 încoace și înainte se 
află pe acele holuri, ținta noastră trebuie să fie responsabilizarea și constrângerea lor în a 
respecta legea. Nu trebuie să ne lăsăm călcați în picioare de acești psihopați, da, de ce? 
Dintr-un motiv foarte simplu, motiv foarte simplu. Întotdeauna, întotdeauna când ai de-a 
face cu un psihopat nu negociezi, non negociabil, niciun milimetru nu dai în spate, niciun 
milimetru în spate, niciun milimetru în spate. Au spus: stați două săptămâni în casă, 
aplatizăm curba, hai să purtăm mască în exterior, că vă dăm drumul din casă. Hai să purtăm 
mască și prin interior! Hai la supermarket, hai fără mască, dar cu vaccinare! Voi observați, 
observați? Nu negociem. Am făcut un singur compromis atunci cu statul în casă și s-au 
întins, s-au întins un an și jumătate. De aceea noi le spunem acum, aici: ajunge! 

Oamenii (scandează): Ajunge! 
Aurelian (scandează): Ajunge! 
Oamenii (scandează): Ajunge! 
Reper 10.56, sel. 8 
Aurelian: (...) Dragilor, vă mulțumesc frumos că vă aflați aici, mulțumesc lui Radu Moraru 

pentru această idee genială și lui Pompiliu, Nașul TV și sper ca (scandează): CCR nu uita, astăzi 
vrem victoria! 

Oamenii (scandează): CCR nu uita, astăzi vrem victoria! 
Pompiliu Diplan: Dau cuvântul unui părinte de la (neinteligibil) care vrea să spună părerea lui 

care e poziția bisericii, nu față de ortodoxie, Doamne ferește, ci față de vaccinare, față de ceea ce 
s-a întâmplat, da? Părinte, aveți cuvântul! 

Reper 12.01, sel. 8 
Preot: Cristos a înviat! 
Oamenii: Adevărat a înviat! 
Preot: Cristos a înviat! 
Oamenii: Adevărat a înviat! 
Preot: (...) Noi suntem din partea bisericii și cu legile nu ne prea înțelegem noi așa bine, 

dar știm legile lui Dumnezeu, care acest vaccin și la această pecetluire cu aceasta se 
întâmplă, de fapt, nu e normală, e anormală, pentru că aceasta este un genocid uman, să 
spunem așa, înțelegeți dumneavoastră? Deci, prin acest vaccin, umple sufletele de iad, nu 
de rai, cum trebuie să ajungem noi și vă spunem cu durere, lucrurile acestea, că pe noi ne 
doare, să știți. Ne pare foarte rău de vecinii noștri mai mari, că dânșii trebuia să fie în locul 
nostru, nu noi aci, deci, dar noi, dacă ne doare atât de tare, chiar nu am suporta să nu fim 
astăzi, să spunem așa, prezenți aci, cu dumneavoastră și ținem rugăciune, poporul român și 
pe toți ortodocșii, toți ortodocșii îi ținem să ajute Dumnezeu, să-i întărească pe fiecare, 
personal, pentru că această luptă, să spunem așa, nu-i o luptă, că nu trebuie să avem ură pe 
nimeni, nici pe dânșii, din fața noastră, să spunem așa, sau spate, oricum ar fi, nu trebuie să 
avem, decât nu trebuie să îndeplinim aceste lucrări demonice sau aceste fărădelegi, că nu 
sunt legi acestea și dânșii poate că din înșelăciune, pentru că i-a înșelat diavolul, dânșii au 
dat aceste fărădelegi, deci, noi de aceea am venit, mai ales că ne doare pentru copii, dacă 
până aici s-a ajuns, e foarte grav. Vă spunem: ne doare foarte, foarte, foarte mult, ne doare 
acest, această lucrare că, hai să spunem că trupește, să zicem așa, trupește, nu contează 
trupul, dar e vorba de suflet, aicea este problema, pentru că cine este ortodox și a citit 
Apocalipsa, știe lucrul acesta al pecetluirii viclene. Deci, n-o să vină să zică: eu sunt Satana, 
hai primește această pecete, n-o să vină să vă spună așa, vă constrânge, vă forțează, vă 
determină, mă rog, deci aceste procedee care le folosesc dânșii parlamentari, nu trebuie să 
avem ură pe ei, încă o dată vă spun, că noi trebuie să ne iubim și pe vrăjmași. Deci, ca să 
știți, nu trebuie să urâți, deci cu ură să nu se mai facă, mai cu iubire, cu dragoste, dar să 
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știți că voi, cu toții, omul este liber, dar liber, cum, sunt două libertăți: una este libertatea 
care urmează pe diavol, să spun așa, pe Dumnezeu și a doua pe diavol. Deci omul atâta 
libertate are, să-și aleagă, cum îi spune, să-și aleagă calea lui, deci cine se duce cu 
Dumnezeu ajunge în împărăția cerească. Cine se duce cu diavolul ajunge în iad. E clar. Deci 
această libertate este că omul practic nu are libertate, vă spun sincer. Omul nu este liber 
așa cum au făcut unii statui prin țările lor și așa mai departe, nu e liber. El este liber să 
aleagă unde se duce, ori la Isus Cristos, ori la diavol. Mai dăm și altora, imediat, 2 minte, 
acuma eu vă spun așa din scurt, ne doare foarte mult, s-a ajuns foarte departe, dacă și la 
copii, deci chiar e dureros, nu trebuie să avem ură pe nimenea, încă o dată zicem și mai 
spunem încă o dată că dânșii, vecinii de-acia, dânșii trebuia să vină aici să ia cuvântul, mai 
marii, că noi suntem mai mici, dar nesuportând aceasta am venit să spunem lucrul ăsta din 
partea Bisericii Ortodoxe Române, să spunem aceasta că omul este liber să aleagă, nu-l 
poate forța nimeni, deci omul dacă vrea să ia acest vaccin îl ia, dacă nu, nu. Deci nu există 
acestă fărădelege să fie lege, că nu este, omul are dreptul să aleagă. Nimenea nu l-a obligat 
cu ceva, adică mănâncă tu nu știu ce dacă eu nu pot, deci nu știu, da, da, deci înțelegeți 
dumneavoastră? Sunteți liberi, aveți posibilitatea să alegeți între a lua vaccinul și a nu-l lua. 
Dau cuvântul și la colegii mei că suntem aici încă 3-4. 

Reper 18.03, sel. 8 
Preot: Hristos a înviat! 
Oamenii: Adevărat a înviat! 
Preot: Vom începe cu troparul sfintei cruci. Mântuiește, Doamne, poporul tău și 

binecuvântează moștenirea ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celor potrivnici și 
cu crucea ta păzește pe poporul tău. Ne-am adunat la acest protest, fiindcă nu suntem de 
acord cu vaccinarea obligatorie, nu suntem de acord cu fel și fel de legi anticreștine, 
antihristice, care s-au votat și care se vor vota. Nu vrem așa ceva. Părintele Iustin Pârvu a 
spus un mesaj, de foc și cu bătaie lungă, dacă mama își va lăsa copilul să fie vaccinat e la 
fel, cum l-ar da la moarte. Irod a ucis 14.000 de prunci, iar astăzi, din păcate, mai marii 
noștri, au ajuns să facă mai rău ca Irod. Una din porunci, din cele 10 porunci, spune clar, să 
nu ucizi, dar, vorba poetului, s-a întors mașina lumii, s-a întors cu susul în jos și merg toate 
împotrivă, anapoda dar și pe dos. Sfântul Apostol Andrei care ne-a încreștinat, dacă ar mai 
veni o dată, aici, la noi, părintele nostru, ce ar zice văzând atâta apostazie, atâta trădare, 
atâta necredință? Moșii și strămoșii noștri se învârt în morminte văzând atâta nepăsare, 
atâta trădare de țară, de credință? Jertfa lor, sângele lor strigă din țărâna pământului către 
noi, ca noi să ducem lupta cea bună, așa cum trebuie, să ne păstrăm credința și să ne ferim 
de lucrurile acestea antihristice, fiindcă trăim vremuri apocaliptice și să ne ajute bunul 
Dumnezeu să luptăm, în primul rând, împotriva păcatului, a fărădelegilor, a ereziilor, a 
globalizării. Să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Marii oameni de știință, atât cât și marii 
duhovnici, ne-au spus că vaccinurile, pe lângă atâtea substanțe negative, distrugătoare, au 
rolul de a ne modifica genetic. S-a început cu modificarea genetică a zarzavaturilor, a 
animalelor și acum vor să ne modifice genetic și pe noi. Modificarea genetică este de la 
Satana. Hristos a înviat, Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși! 

Pompiliu Diplan: Adevărat a înviat, mulțumim părinților (...)! 
(….)” 
 
În  aceeași ședință publică a Consiliului a fost analizat și raportul de monitorizare privind  

emisiunea Nașul special, difuzată în data de 08.06.2021, în direct, în intervalul orar: 20:11-21:53, 
moderată de Mihai Pâlșu. Invitații ediției au fost Cătălin Bădițoiu în studio și Radu Moraru, în 
legătură telefonică directă. În cadrul emisiunii s-a vorbit despre mitingul din fața Palatului 
Parlamentului, organizat de Nașul TV, în ziua în care Curtea Constituțională s-a pronunțat asupra 
constituționalității Legii 55/ 2020  (Legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19).  
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Titlul afișate pe ecran: pe fond roșu, cu caractere albe: 9 jude CCR s-au opărit la 
Constituție!; Judecătorii CCR fac politica politrucilor. 

Redăm, spre exemplificare, scurte fragmente din raportul de monitorizare al emisiunii: 
”(…)1- Reper 10.19, sel. 20 
Mihai Pâlșu: Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nașul Special. Astăzi este o 

emisiune cu dus-întors, de ce cu dus-întors, pentru că astăzi ne așteptam la o decizie clară a 
CCR- ului și descoperim că este o decizie chiar cu dus-întors, adică e un comunicat atât de 
absurd, cum n-am mai văzut de foarte mult timp. Lângă mine este Cătălin Bădițoiu și înainte de a 
intra în subiect eu o să vă spun o frază și el după aceea o să-și spună punctul de vedere, legat de 
ce s-a întâmplat astăzi, după care o să trecem să explicăm pe îndelete comunicatul de presă, mi-
am scos toate trimiterile care sunt în acele comunicate, mai ales în secțiunile unde se spune că au 
fost respinse ca neîntemeiate în două puncte și, bineînțeles, prin telefon o să-l avem și pe Radu 
Moraru, care  a fost la demonstrația din fața Casei Poporului și are și el să ne spună câteva 
impresii și, mai ales, înțeleg că are câteva idei. Cătălin, te rog! 

(…) 
Mihai Pâlșu: Știi că au pus presiune? 
Cătălin Bădițoiu: Nu. Au pus presiune și au lăsat mai moale partea cu vaccinarea, pentru că 

au fost, au fost... 
Mihai Pâlșu: S-au canalizat... 
Cătălin Bădițoiu: Canalizat pe această decizie, e părerea mea. Ce-am mai câștigat? Am mai 

câștigat, am văzut clar și nu vorbesc de Curtea Constituțională, am văzut clar acești 9 judecători 
care, după părerea mea, s-au descalificat. Nu merită să le spui că sunt judecători ai unei Curți 
Constituționale. Nici nu știu, nici nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu au stofă de judecători de 
Curte Constituțională. Sunt niște judecători poate chiar fricoși, sau oamenii din spatele lor, pentru 
că nu trebuie să fiu mare jurist sau să fiu mare judecător, pot să fiu și un om simplu, să-ți dai 
seama că această lege 55/ 2000 este neconstituțională (nn L 55/ 2020), în marea parte a ei și-ți 
dau doar două exemple, Mihai, simple ca bună ziua: păi această lege 55/ 2000 (nn L 55/ 2020) 
discriminează și-ți oprește dreptul la libertatea de mișcare pentru foarte mulți cetățenii României și 
merg mai departe și spun așa: gândește-te că poți să mergi cu o mască, ca să le dau exemple 
telespectatorilor, gândește-te că poți să intri cu o mască într-un supermarket și să stai 2 ore, 3 ore, 
avem cu toții, când mergem să facem cumpărăturile pentru o săptămână, poate stăm două ore 
într-un hipermarket, dar stai cu o mască două ore, dar nu ai voie să mergi cu aceeași mască pe un 
stadion, în aer liber. Trebuie să ai vaccinul, sau să ai testul PCR. Deci este o discriminare gravă. 

Mihai Pâlșu: Cred că acolo te pune și cu mască. 
Cătălin Bădițoiu: Da, deci îți opresc libertatea de mișcare, care libertate de mișcare o ai 

garantată prin Constituție, mai ales că nu vorbim, nu mai vorbim acuma de niciun virus mortal, am 
văzut cu toții, de-aia zic că nu trebuie să fii mare judecător. Acești 9 judecători s-au descalificat 
total în fața mea spunând că această lege 55/ 2000 (nn L 55/ 2020) este constituțională, mai puțin 
articolul 72. De aia spun că nu am pierdut, noi nu am pierdut nimic. Noi nu avem acuma mai puține 
drepturi că acești 9 oameni au luat această decizie, nu, am rămas la fel și după părerea mea, ar 
trebui să fim mai puternici, mai tari, să le schimbăm puțin tactica și să începem să luptăm cu 
instituțiile statului, văzând în acest moment că aceste instituții ale statului sunt profund corupte 
total. Nu mai există nici CCR nici Guvern, am văzut în ultimele luni, guvernul cu bună știință 
încalcă legile. CCR- ul ne spune cu legea 55 este total constituțională și vedem, adică o mare 
parte, vedem cu toții, repet, nu trebuie să ai studii juridice să vezi că este neconstituțională și 
atuncea trebuie să schimbăm puțin tactica și să vedem cum luptăm cu ei, asta cred că am câștigat, 
am câștigat lângă noi niște oameni, oamenii care au fost astăzi. Păi oamenii care au fost astăzi, 
am văzut femei cu copii, sunt oameni care nu-și doresc ca acești oameni să își bată joc de ei, să 
fie batjocoriți. 

 Reper 05.23, sel. 1 
Mihai Pâlșu: Da, ce să spun, e un punct de vedere. Radu! 
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Radu Moraru: Da, sunt total de acord cu Cătălin și așa cum am anunțat, așa cum i-am 
anunțat pe toți partenerii noștri, Starea de libertate, Platforma Civică Radu Moraru, după 8 iunie 
vom putea spune lucrurilor pe nume. E o decizie care m-a uimit, de ce? Pentru că este o decizie 
extrem de proastă pentru statul mafiot și este o decizie extrem de bună pentru întreg poporul 
român. De-abia de-acuma începe marea trezire a poporului român, este cea mai mare victorie. S-a 
dus și ultima fărâmă de instituție în care să mai creadă românii și de ce spun asta? 15 milioane de 
adulți plus câteva milioane de copii, copii, repet, au înțeles că e anormal cu mască, cu toate aceste 
nenorociri, nu neapărat că e neconstituțional, dar au înțeles că e anormal și aveau speranță că va 
veni, în sfârșit o instituție, după ce toate celelalte s-au prăbușit, care va confirma că trăim în 
anormalitate și asta era ultima instituție a statului român, era Curtea Constituțională. Eu dacă 
eram statul mafiot și eram furerul Iohannis, aș fi făcut tot posibilul ca această Curte 
Constituțională să dea o decizie favorabilă poporului român, pentru că astfel reușeau să ne 
mai adoarmă. Eu vă mărturisesc, n-am spus asta public, dar am spus-o astăzi, când ei ne-au 
dat decizia atunci cu 9 la 0, după care astăzi au furat condica, au schimbat decizia ca niște 
găinari ordinari și până miercuri aștept ca măcar un membru din CCR să iasă să spună 
adevărul, nu spune, îi arunc în aer pe toți, la figurat, evident, ca să vă arăt găinăriile lor. Deci 
astăzi, până ieri, azi-noapte s-au făcut presiuni și astăzi ca niște găinari, au făcut lucruri fără 
precedent. A apărut în spațiul public decizia, deși ea nu era redactată și a fost redactată mai 
târziu, pe la ora 6 și publicată pe site- ul Curții și așa de prost redactată, încât eu cred că 
nici măcar judecătorii CCR n-au redactat treaba asta, ci securiștii direct. E o prostie 
inimaginabilă. Ei trebuiau să dea un singur răspuns și găsii decizia, e publică. Răspunsul 
lor trebuia să spună: admite sau respinge. Ei au răspuns astăzi ca niște găinari, nu la ceea 
ce s-a cerut, ci admitem aici, admitem aici, admitem aici, să ne dea praf în ochi, să ne 
păcălească, uite, domne, v-am dat și vouă dreptate, respingem aici, respingem aici. Or 
tema, subiectul era unul singur: în integralitate admiteți că e constituțional sau respingeți, 
simplu. Deci găinăria este, cum să spun, astăzi, dacă aș fi părinte, aș spune copilului meu 
să renunțe de tot la orice facultate de drept. Astăzi, Curtea Constituțională a prăbușit justiția 
din România, judecători, procurori, avocați, se uită la decizie și nu le vine să creadă că 
acest for suprem e format din găinari.  

 Reper 09.21, sel. 1 
Radu Moraru: Mă întorc însă la... repet, dacă eram statul mafiot, n-aș fi făcut această 

eroare uriașă, pentru că o dată că ai desființat orice încredere în toate instituțiile din 
România, pentru 18 milioane de români, inclusiv copii, să le spui că e constituțional tot ce 
au făcut, că ne-au închis bisericile, că ne-au încălcat drepturile, că ne-au băgat în pușcărie, 
că ne-au pus să purtăm măștile astea oligofrene și toate celelalte. Această decizie permite 
inclusiv vaccinarea forțată a cetățenilor României și a copiilor României, chiar și fără 
consimțământul părinților. De asta spun că va fi astăzi, 8 iunie, le-am spus înainte de a știi ce se 
va întâmpla, le-am spus dimineață tuturor celor prezenți și bravo lor, că 8 iunie este ziua care va 
rămâne în istorie ca ziua care declanșează marea trezire. 2- Poporul român era legat ombilical de 
acest stat, e disciplinat, își plătește taxe, merge la serviciu, înghite în sec și așa mai departe, știe 
că e furat. În momentul acesta, poporul român nu mai are cordon ombilical cu statul mafiot, ceea 
ce eu spun de mulți ani, voi spuneți de mulți ani, astăzi a devenit realitate. Ăștia au tăiat cordonul 
ombilical cu poporul român, ceea ce este fabulos. 3- Din acest moment, poporul român nu mai are 
decât o singură unealtă, nu mai are nicio speranță instituțională. Unealta lui este strada, dar 
poporului român îi e frică să iasă în stradă, deci asta înseamnă că în fiecare zi frica în poporul 
român va crește. Ca să oprești manipularea globală și pe România, făcută prin frică, ca psiholog 
vă spun și puteți întreba orice psiholog, poți s-o faci, doar printr-o altă frică mult mai mare. Eu ca 
ziarist, ca și creștin, eu nu pot să bag frica în oameni, să-i mint, să vin cu tot felul de manipulări și 
de invenții, pentru că contravine valorilor mele creștine, dar de astăzi frica au băgat-o ăștia în 
poporul român. În fiecare zi, în poporul român se va dezvolta o frică mai mare decât au indus-o ei 
prin toată mass-media, prin toți actorii, artiștii, maneliștii și așa mai departe și această frică va 
răsturna acest regim.  
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 Reper 12.00, sel. 1 
Radu Moraru: Am spus astăzi cu mare responsabilitate și curaj că poporul român va fi 

primul popor din Europa care se va trezi. De ce? Pentru că va începe campania: vrei să duci 
copilul la școală? Doar dacă-l vaccinezi. Vrei să naști în România, ești însărcinată, nu te 
luăm în evidențe, decât dacă semnezi că bebelușul tău va fi vaccinat. Pentru că acolo se va 
ajunge, rapid. Repet, mafioții ăștia sunt sub șantajul UE, primesc bani dacă reușesc să 
vaccineze și pruncii din pântece, ca să înțelegeți, ca să depășească pragul de 50% și ăștia 
vor să ia banii că să fure și pentru asta sunt gata să-și vândă și neamurile și familia și tot. 
Deci, frica acesta a început de astăzi să se declanșeze în poporul român și va fi o frică mult 
mai mare, fiindcă poporul român nu e criminal. Poporul român poate fi acuzat de multe, dar 
românii nu sunt criminali, or în momentul în care constituțional, sub acoperirea Curții 
Constituționale, mincinoase, găinare ești obligat să-ți vaccinezi copilul, adică să produci o 
crimă împotriva copilului tău care e sănătos și să-l injectezi cu niște chestiuni 
experimentale, care s-au dovedit dăunătoare, asta nu va face poporul român, sau dacă o va 
face, înseamnă că noi n-am aflat ceva, înseamnă că poporul român nu e doar adormit, ci e 
mort, înseamnă că a murit demult neamul românesc și noi avem impresia că el este încă viu 
și aceste luni, pentru că totul se va petrece până în octombrie, deci avem 4 luni, iunie, iulie, 
august, septembrie, ăsta e momentul adevărului pentru întreg neamul românesc. Eu sunt 
optimist în continuare și cred că de data asta poporul român va avea nevoie de noi. Noi ca ziariști, 
ca televiziune, ca platformă civică ne-am făcut treaba, avem și program economic, avem tot ce 
trebuie, doar că nu poți să faci lucruri împotriva poporului tău, sau fără încuviințarea poporului tău. 
Or încuviințarea poporului se face într-un singur mod astăzi, nu instituțional, fiindcă nu mai există 
instituții democratice, ci prin stradă. Cât timp poporul român nu este în stradă, eu vă spun că, din 
punctul meu de vedere, eu pot să vă spun că puteți să aveți vacanță, Nașul TV poate să intre în 
vacanță, eu pot să intru în vacanță, adică, din punctul nostru de vedere pentru noi, familiile 
noastre, e ok, o să fim mai relaxați. Dacă decizia Curții era alta astăzi, cea pe care au luat-o în 
urmă cu 3 săptămâni, atunci aveam de lucru. În momentul ăsta, poporul român trebuie să 
hotărască dacă are nevoie de ajutorul nostru, de sprijinul nostru, de lupta noastră, de sacrificiile 
noastre sau nu.  

 Reper 15.01, sel. 1 
Radu Moraru: Ăsta e momentul în care mingea e la poporul român, pasată de statul 

mafiot prin Curtea Constituțională, mare eroare, cred eu și acuma române ca poporul român 
să își dorească ceva și decizia poporului este suverană pentru noi. Din punctul meu de 
vedere, eu vă spun: eu, personal, voi intra în vacanță, merit și eu o vacanță după atâta timp, Nașul 
TV și toți colegii noștri merită o vacanță, cred că și ceilalți parteneri de pe platformele partenere în 
care noi ne-am unit, deci noi am satisfăcut dorința populară de a fi uniți, poporul însă nu s-a arătat 
și nu vorbesc de poporul din țară, ci vorbesc de poporul din București, vor fi vreo 3 milioane de 
oameni mulțumiți în București, dar sigur există un milion de bucureșteni nemulțumiți. Faptul că n-
au ieșit, înseamnă pentru noi o decizie pe care au luat-o și noi nu putem să luptăm dacă nu avem 
pentru cine și atuncea asta a fost, sunt aici într-un spațiu public, unde am avut o ședință cu zeci de 
parteneri, prieteni de pe toate platformele și asta a fost concluzia noastră, noi am jucat până acum, 
e timpul să joace și poporul român și să ne cheme atunci când se va strânge în stradă. Se strâng 
în stradă la Brașov, în număr consistent venim la Brașov, se strâng la Tecuci, se strâng la Iași, 
venim, dar noi nu mai venim, ca să ne rugăm să vină oamenii cu noi și eu cred că aceste luni sunt 
vitale și ele vor arăta dacă neamul românesc a murit demult și nu ne-am prins noi, sau neamul 
românesc se trezește, așa cum zic eu că va fi marea trezire.  

 Reper 17.00, sel. 1 
Radu Moraru: Când obligi 75% din populația României să devină criminală, să-și 

vaccineze copiii și nepoții, deși ei nu vor și să se vaccineze și pe ei, ăsta este momentul 
adevărului, pentru că, repet, chestiunea cu masca, care la început n-a fost obligatorie, după 
care nu mai puteai să ieși nici din apartament, pe scara blocului, darămite din bloc sau din 
curte, a devenit obligatorie, la fel va fi și cu vaccinarea. Oamenii înțeleg, oamenii nu mai pot 
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spune că n-au avut informații, dar eu cred că oamenii până acum nu s-au trezit și eu cred 
că Dumnezeu a vrut să înceapă această mare trezire din acest mare șoc, pe care l-au 
resimțit toți cei din lumea juridică. Astăzi, orice judecător, procuror, avocat decent, a tras un 
scuipat pe Constituție și pe Curtea Constituțională, iar eu personal arunc constituția la 
coșul de gunoi, nu mă șterg la fund cu ea, pentru că e hârtia prea aspră, deci nu e bună nici 
de șters la fund această constituție, ci este pur și simplu de aruncat la gunoi și din 
momentul ăsta noi nu mai avem decât o singură variantă: strada, restul variantelor sunt 
deja dovedite și ăsta e cel mai mare câștig că românii au scăpat de naivitatea în care a 
existat tot timpul, poate o ultimă instituție. Astăzi avem parlament trădător, guvern trădător, 
președinte trădător, CSAT trădător, servicii trădătoare, armată trădătoare, CCR trădătoare, 
avem un Avocat al Poporului care e pe ducă și s-a terminat. De fapt, instituțional, Avocatul 
Poporului este mort. Și vă dau un exemplu, pentru ca să continuăm discuția de aseară, o 
dezvăluire de astăzi. Spitalul Militar Central București  a avut cazuri de COVID, încă din 
decembrie anul trecut, pardon, 2019, de ce? Pentru că toți sportivii militari participanți la 
Wuhan și delegația, toți au fost internați și cu boli și cu COVID la acest spital militar, s-a 
ținut secret, au primit ordine, au primit bani să nu spună și jumătate din personalul 
Spitalului Militar București s-a îmbolnăvit de COVID și unii erau să moară, ba chiar au și 
murit, dar au ținut la secret. Deci, de atunci știau, nu de pe 6 ianuarie, ci ei știau încă din 
decembrie despre tot. Deci n-avem armată, n-avem nimic. Singurul lucru pe care încă îl mai 
avem este soarele. Aerul ni l-au luat cu masca, iar strada nu este a noastră, fiindcă vă spun 
clar, că nu vom mai primi aprobări să facem mitinguri. Nu mai e constituțional, asta este 
crima făcută de Curtea Constituțională, dar culmea este o crimă care va duce, așa cred eu, 
la marea trezire a neamului românesc. Până se trezește neamul românesc, eu o să-mi 
permit să-mi iau o vacanță meritată, Nașul TV își permite o vacanță meritată, au muncit toți 
colegii noștri, sigur că cine dorește să continue emisiunile poate să le continue, dar eu cred 
că cel puțin o lună și jumătate nu se va întâmpla nimic în România, după care va, se va 
naște această mare frică a omului singur, care este obligat să se vaccineze, deși nu vrea, 
este șantajat, amenințat și apoi i se va pune și copilul pe tavă, ca tu adult, să iei o decizie e 
treaba ta, dar puneți-vă în situația de a vă, de a fi obligați să vă vaccinați copiii voștri, care 
n-au nicio vină, că voi sunteți adormiți, proști, lași, lacomi, neinformați și așa mai departe. 
Ce vină au acești copilași? Și aici va fi trezirea. 

 (….) 
Radu Moraru: Deci, repet, peste Curtea Constituțională nu există nimic, nu poți să 

contești. Curtea Constituțională astăzi a dat verdict liber la două chestiuni nenorocite, 
uriașe, strict legate de copii, că vaccinarea copiilor poate deveni obligatorie și doi- părinții 
nu se vor mai putea opune. Asta se va întâmpla, asta este crima, restul, ok, e dictatură, știm 
că e dictatură, știm că ăia sunt niște găinari, 9 găinari, care s-au vândut pe un pumn de 
arginți. Astăzi s-a dat pumnul de arginți pentru Curtea Constituțională. Adică au voie să facă 
și aia și aia, să aibă mai mulți bani, dar această decizie duce la această crimă colectivă. 
Repet, până poporul nu se trezește, noi degeaba, ce să mai spun, ce să mai spun în emisiuni? Da, 
pot să mă apuc de proiectul pe America, pe care l-am tot amânat, că acolo se întâmplă lucruri, dar 
ce să mai spun în România, ce să mai fac, cu cine să ne mai batem că toate instituțiile statului 
român sunt împotriva poporului român. Noi nu mai avem ce să facem. Nu mai avem procurori, n-
avem nimic.(…)” 

De asemenea, în cadrul ședinței publice, Consiliul a vizionat înregistrări și a analizat și 
raportul de monitorizare referitor la emisiunea Să vorbim despre tine, difuzată în data de 
09.06.2021 în intervalul orar 11:50 - 14:50, cu încadrarea AP,  în reluare din ziua precedentă. 

Potrivit raportului, subiectul emisiunii a fost redat sub titlul: Totul despre mitingul împotriva 
abuzurilor din ”plandemie”. Au participat la emisiune: Gabriela Calițescu- moderatoare, Aurelian 
Popa, Radu Moraru, Daniel Gaspar. 

Redăm spre exemplificare, fragmente  din raportul de monitorizare: 
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(sel. 11- reper 49:10) Gabriela Calițescu: Bună seara, dragi români, bine v-am regăsit la o 
nouă ediție a emisiunii Să vorbim despre tine, locul unde vocea ta contează, este auzită și este 
importantă pentru noi, pentru că aici nimeni nu e nimeni. Astăzi a fost o zi foarte importantă pentru 
noi, toți românii. Le mulțumesc tuturor românilor care au fost prezenți la mitingul dedicat pentru 
dreptate și libertate. Ziua în care Curtea Constituțională s-a reunit să stabilească dacă Legea 55 
este sau nu constituțională. Acum, aș vrea să vă povestesc așa, câteva cuvinte despre ceea ce a 
fost astăzi la miting. … A fost o surpriză să văd mulți oameni pe care i-am văzut timp de un an 
la aproape toate mitingurile, aici, în București. A fost, pe de altă parte o zi destul de tristă, 
pentru că înțeleg că bucureștenii s-au relaxat. Înțeleg că românii de aici din București nu au 
probleme, decât câțiva pe care îi văd de fiecare dată, câțiva care pot fi bunicii mei, pentru 
că, se pare că ei o duc extrem de rău. … 

(sel. 11- reper 53:15) Gabriela Calițescu: Ce s-a întâmplat astăzi? S-a întâmplat ca această 
Curte Constituțională, în primul rând să umilească fiecare cetățean român care a fost în fața CCR-
ului, pentru că, de la 09:00 dimineața și până după amiaza, la orele 15:00 și 06, 07 minute, încă nu 
se știa nimic, deși eu consider că hotărârile au fost luate cu mult timp înainte. (11-55:20)- Mi-aș fi 
dorit să fie un front comun din partea tuturor celor care au fost umiliți, celor care sunt 
batjocoriți și chiar mi-aș fi dorit inclusiv reprezentanți ai armatei, care la fel, sunt umiliți. Așa 
cum am spus, acum două seri, așa cum am spus și aseară, este trist să avem un reprezentant 
al armatei care să spună că se simte umilit când îmbracă uniforma militară. Este extrem de 
trist.  

(sel. 11- reper 57:40) Gabriela Calițescu: Avem radiografia totală, politicul a distrus cam tot, 
mai trebuie să ne distrugă viețile noastre. Mă așteptam ca astăzi în față la CCR să fie mult mai 
mulți români. De ce? Pentru că doar așa contăm și asta am spus seară de seară. Dar îi felicit pe 
toți cei care și-au rupt din timpul lor și au fost astăzi acolo, indiferent că am stat în soare, că 
am stat în ploaie, asta înseamnă să ai demnitate, asta înseamnă să ai echilibru mintal, asta 
înseamnă să ai conștiință și asta înseamnă să nu fii egoist. Mi-aș fi dorit să fie extrem de mulți 
părinți, mai ales după umilința pe care am văzut-o la multe școli, în condițiile în care părinții nu au 
fost lăsați să fie la serbarea copiilor lor, la final de an școlar. Cea mai mare umilință, să îți ții părinții 
după garduri. Nu contează. Parcă suntem un popor care ne obișnuim din ce în ce mai mult cu 
bătaia de joc, parcă mergem întotdeauna pe aceeași frază, ”Să ne ferească Dumnezeu de 
mai rău”. E bine și așa, nu? Cred că asta este fraza care circulă în mințile multor români și mă 
întreb copiii dumneavoastră cu ce au greșit? Părinții și bunicii dumneavoastră cu ce au 
greșit? V-au crescut, v-au educat, ați avut totul la îndemână? Iar acum, dragi părinți, mă 
refer la cei de vârsta mea, ce le oferiți copiilor dumneavoastră? O copilărie furată? O 
discriminare cum nu a fost niciodată între copiii care vor purta măști la școală și cei care nu vor să 
poarte măști la școală? Între copiii care se vaccinează și cei care nu se vaccinează? Între copii nu 
se face asta. Și îi întreb și pe profesori și pe învățători și pe educatori, cât mai faceți jocul 
acestui plan. Întrebări care probabil vor avea un răspuns, poate nu. 

(sel. 12- reper 07:30) Moderatoarea Gabriela Calițescu anunță că are o surpriză pentru 
telespectatori și anume faptul că Daniel Gaspar a fost ”eliberat” din spitalul de psihiatrie, fără a 
prezenta și detalii cu privire la fapta comisă de invitat și motivele pentru care a fost internat în 
spital. Moderatoarea spune că îl consideră pe Daniel Gaspar un prieten, chiar o rudă a familiei 
Nașul TV. (12-08:35-) Și vreau să ne spui ce înseamnă să fii un bărbat atât de puternic și atât 
de greu încercat încât să reziști și să nu te lași atacat în nicio clipă de tot ceea ce ți se 
întâmplă? Pentru că s-ar putea ca bărbații din România să învețe ceva de la tine. Pe mine 
asta mă doare foarte mult, că nu sunt toți bărbații din România curajoși precum ești tu.  

Daniel Gaspar: Păcat, eu mi-aș dori ca măcar o mie să fie ca mine în țara asta. Pentru că 
dacă nu ai frică, poți să fii puternic, adică ar trebui să eliminăm frica, ca să devenim 
puternici și lumea nu înțelege lucrul acesta. Pentru că am scăpat de sentimentul de frică, 
am putut să mă controlez, să trec cu bine peste încercările grele pe care le-am întâmpinat în 
viață. (…) 
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(sel. 12- reper 25:30) Gabriela Calițescu: Pentru toate aceste lucruri, tot ceea ce se 
întâmplă cu cei care, iată, sunt o voce în România, pentru că, știți foarte bine că totul se trage 
de la nimeni altul decât secretarul de stat Raed Arafat. Acest proces și această hotărâre de 
a-l interna pe Daniel Gaspar a fost datorită plângerii secretarului de stat Raed Arafat. La fel 
cum, iată, mai vorbim și de Ovidiu Grosu, vorbim de foarte, foarte multe voci care din păcate 
trec prin nenumărate abuzuri, nenumărate abuzuri. Și prin nenumărate abuzuri trece fiecare 
cetățean român. (…) 

(sel. 12- reper 28:00) Radu Moraru spune că îl apreciază pe Daniel Gaspar pentru că are 
curaj mai mare decât mulți dintre români și că în jurul lui se va construi rezistența de la 
Timișoara. 

(12-37:20) Daniel Gaspar: Eu sper ca românii să se trezească, sincer, chiar mi-aș dori 
lucrul acesta. Adică, dacă eu am putut, la fel de bine poate și alții, părerea mea. Și uniți este 
mult mai greu să ne facă ceva. 

Radu Moraru: Păi, normal, noi dacă ne unim, suntem 15 milioane, ei sunt 2 milioane și nici 
ăia nu mai sunt 2 milioane pentru că mulți s-au dus pe informațiile de la politicienii și securiștii 
lor și s-au vaccinat ca proștii și astăzi, repet, am spus în emisiune sunt dovezi la ofițeri de la 
serviciile secrete românești că Rafila, Străinu de România și alții care ne îndemnau la 
televizor să ne vaccinăm au dat mesaje apropiaților lor să nu cumva să se vaccineze. Mi se 
pare foarte tare. Și eu sper să apară foarte rapid în presă. 

 (sel. 13- reper 08:35) Radu Moraru: Deci, până la urmă, dacă poporul român doarme și 
se vrea eutanasiat, vaccinat și pus să-și ucidă pruncii prin vaccinare, noi nu avem ce să 
facem și eu trebuie să fiu foarte pragmatic. Scapă cine poate. Deci, până la urmă, treziți-vă 
fraților, că și voi sunteți maturi, sunteți părinți, luați o hotărâre pentru voi și familia voastră, 
acesta e mesajul meu, că noi până acum v-am arătat că suntem dispuși să riscăm să plătim 
pentru ce facem noi: amenzi, acțiuni civice, amenzi la televiziune, manifestări. Credeți că ăstora 
le convine ce facem noi? Le convine ce spun eu? Mesajul meu e simplu: fraților, ori luăm noi 
puterea, în următoarele 4 luni, ori după 4 luni s-a terminat și mergeți pe optimismul celor care vă 
spun că haideți domnule, că o să ne descurcăm! O vă spun, nu o să vă descurcați. Nu, o să ne 
descurcăm doar câțiva. … 

(sel. 14- reper 07:50) Radu Moraru: … Știu cum să supraviețuim. Dacă nu aș ști, nu v-aș 
spune. Dar știu. Dar ideea este că soluțiile mele sunt pentru un număr mic de oameni și 
sunt dator pentru echipa mea să fac treaba asta. Nu sunt obligat și nu am cum să o fac 
pentru întreg poporul român care doarme, pentru niște puturoși nesimțiți care mestecă 
semințe crezând că vine nu știu care platformă și-i salvează, n-am soluții. Ca în marketing, 
trebuie să își dorească ei să fie salvați și doar să pună mâna pe portofel și să-și cumpere 
bilet de 1 leu sau cât o costa transportul în comun să iasă la miting, să iasă la protest. Cât 
timp poporul român este adormit, nesimțit sau mort, poate să fie și mort și nu știm noi, eu 
nu am soluții. Eu am soluții pentru oamenii vii care acționează, care fac, cum sunt toți cei 
din echipa Nașul. Pe noi nu poate să fie nimeni supărat. Că repet, noi pe banii noștri, pe munca 
noastră, pe sacrificiile și riscurile noastre am construit televiziunea liberă. 

(sel. 14- reper 20:05) Radu Moraru: Eu, astăzi, mă opresc din orice emisiune. Mă ocup de 
multe, dar gata cu emisiunea. … Până nu se strâng românii, până nu arată că sunt mulți, nu îi 
băgăm în seamă. Degeaba sunt puțini, nu ne interesează! Repet, pe ei nu-i in interesează. Și voi 
știți foarte bine, noi toată familia Nașul, o să fim foarte bine, în orice condiții și trebuie să 
spunem asta arogant, să înțeleagă că noi nu putem salva poporul român împotriva voinței 
lui. Noi nu putem salva poporul român leneș, puturos, care mănâncă semințe în fața 
televizorului. Nu avem cum! Să se salveze fiecare cum poate. 

(sel. 14- reper 26:20) Radu Moraru: Repet, am făcut emisiuni 30 de ani aproape, ca să ce? Să 
ajungem în dictatura asta? Să ajungem la faptul că nu avem nicio instituție, că avem popor 
român inert, inclusiv la trădarea Curții Constituționale? 

(sel. 14- reper 30:00)- Radu Moraru: … Emisiunile noastre au dat speranță poporului că 
suntem puternici … 
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Gabriela Calițescu: Păi asta suntem acum, păi, Radu … asta suntem puternici, dar acum nu 
poți să-i scoți pe oameni din casă dacă nu vor. Iar la fel, fiecare decide, dar iar la fel, atunci să nu 
se mai plângă, simplu. 

(sel. 14- reper 30:20) Radu Moraru: Gabriela, trebuie să recunoaștem, dacă noi eram 
puternici, Nașul TV, scoteam oamenii în stradă. 

Gabriela Calițescu: Da și nu. 
Radu Moraru: Nu. 
Gabriela Calițescu: Da și nu pentru că sunt convinsă că majoritatea gândesc în felul 

următor: lasă-i să meargă ei și pe urmă mergem și noi, să câștige și ei ceva și nu contează 
câte lucruri ai făcut, ce ai făcut, ei vor din ce în ce mai multe lucruri și să nu se deplaseze 
deloc! 

Radu Moraru: Tu judeci emoțional. 
Gabriela Calițescu: Nu judec emoțional, judec ceea ce am simțit la fiecare protest, Radu, în 

stradă! Și e jignitor să vină români din toată țara și Bucureștiul să doarmă! Bucureștiul a 
ieșit pe 28 martie, prima dată când a ieșit, la 11 noaptea! 

(sel. 14- reper 34:40) Radu Moraru: Lasă lumea în întuneric, să caute ei lumina, că noi 
ne-am chinuit să le aducem lumina și ei vor întunericul. Arunci, stați în întuneric. Că asta nu 
înțelege Aurelian, eu nu sunt supărat, eu sunt extrem de fericit pentru decizia de azi a Curții, că în 
sfârșit le-a tăiat macaroana românilor. Bă, prostalanilor, nu mai aveți nici Curte, nimic nu mai 
aveți! Pulime, cum spunea jegul acela de Oprescu. Nu mai aveți nimic! Gata, de acum 
sunteți singuri. (sel. 14- reper 35:20)- Și aveți următoarea opțiune, vă vaccinați și vă vaccinați 
copiii sau nu mai ieșiți din casă, … neinteligibil … Că atât de idioți sunt românii să nu 
înțeleagă că experimentul cu masca a fost pentru vaccinare, atunci își merită soarta toți! Că 
aici se va ajunge. Domnule, nu e vaccin obligatoriu. Păi, așa spuneau și de mască, domnule, 
masca nu e obligatorie! Spunea la tineri Tătaru, în emisiune: Masca să o poarte cei bolnavi. Și uite 
că românii nu au mai putut ieși din casă fără mască. Ei, asta va fi din septembrie, nu mai pot 
ieși din casă fără vaccinare. Punct. Când vor fi toți prizonieri, e târziu, că ce să mai faci? 
Când vor fi toți vaccinați, ce să mai faci? Când vor începe să crape ca proștii, ca idioții, că 
nu citesc ce înseamnă aceste mizerii de nici nu sunt vaccinuri, ce să le faci? Și atunci, 
marea trezire vine prin șoc, prin frică. Nu v-a plăcut cu televiziunea liberă, nu v-a plăcut … 
nu v-ați deșteptat. Ok, atunci mergeți pe celelalte televiziuni plătite care vă vor spune să vă 
vaccinați, că e bine. 

(sel. 14- reper 38:15) Radu Moraru: Suntem în situația în care ne descurcăm pe cont propriu, 
noi, câțiva de la Nașul ne descurcăm, milioane de români și-o vor lua în bot și în freză și vor deveni 
criminali ai propriilor copii. 

Gabriela Calițescu: Sper să nu. 
Radu Moraru: Până la urmă, poate acesta e un blestem pentru România, nu știu, nu am de 

unde să știu ce păcate are România. … La revedere România! Voi puncta joi o aruncare în aer a 
CCR-ului mincinos, trădător, o curvă de instituție și mă bucur că e așa, pentru că în 
momentul acesta poporul român nu mai are nimic. Nimic, nimic, nimic. Mai are un pic din 
Nașul TV care sper să intre în vacanță, să nu mai aibă nimic, să se ducă după celelalte televiziuni 
și acolo să se informeze și să se vaccineze. Că ne-au avut și nu au știut să profite de noi. Nu au 
știut să-și deschidă mințile, nu că nu le-au deschis! Gabriela, ei și-au deschis mințile, că de aia nu 
se vaccinează, de aia nu au fost la vot, dar nu au acțiune, sunt niște puturoși, niște leneși, niște 
îngălați și își merită soarta. Doar că soarta lor va fi pecetluită în 4 luni. Așa că, uneori trebuie să 
le spunem românilor adevărul: nu ne meritați! Deloc. Noi o să rezistăm, voi nu! Voi singuri, 
nu. Nu aveți nicio șansă, zero șanse. … Să se descurce singuri, să se salveze singuri. (sel. 
14- reper 41:20)- Și eu îi întreb: Cum vă descurcați voi singuri, amărâților, când eu știu cât de 
puternic sunt eu și abia reușim să ne descurcăm noi singuri. Voi amărâți, niște nimeni, niște 
victime sigure, cum o să vă descurcați, cum o să evitați crima la care vă împinge sistemul 
acesta ca să vă facă vinovați de pruncucidere? Cum? V-au făcut să avortați, să faceți 
pruncucidere. Și acum vă pun să ucideți și copiii în viață cu niște mizerii care nu sunt nici 
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măcar vaccinuri. Timpul e scurt. Tic, tac, tic, tac, începând de pe 8 iunie. Și de aia am vrut să 
dau aceste mesaje ca orice român să știe că pe 8 iunie a început countdown-ul. Tic, tac, tic, tac. 

Gabriela Calițescu: Da, cuvinte foarte, grele. 
Radu Moraru: Știu, Gabriela. 
Gabriela Calițescu: Și adevărate în același timp. Și știu ce ai vrut să transmiți. Bănuiesc că 

majoritatea telespectatorilor au înțeles efortul și … 
Radu Moraru: Nu au înțeles, nu au înțeles. … 
(sel. 14- reper 43:40) Radu Moraru: Din păcate vă urmăresc și pe tine și pe toți colegii mei 

milioane și nu înțeleg nimic. Nu înțeleg ce au de făcut și iau eu această sarcină ingrată să le 
spun că sunt niște perdanți, niște nimeni în ploaie. Și mesajul meu, și caseta asta și eu vreau 
să o păstrez, le spun tuturor copiilor României că nu au părinți și nu au bunici și că vor fi 
vânduți și sacrificați de niște părinți fără suflet, părinți fără credință, bunici fără credință. Să 
țină minte și să nu uite niciodată că noi am luptat pentru copiii României în primul rând. Și 
nu de ieri de azi, de ani de zile. Nu am nevoie, poate să mă înjure de mâine toți românii, eu le voi 
spune întotdeauna adevărul în față: nu ne merită și nu își merită statutul de creștini și patrioți. Sunt 
niște fake-patrioți care ascultă de niște preoți și pastori trădători care îi îndeamnă să se 
vaccineze. Este cea mai penibilă situație și mi-e scârbă. … nemernici de preoți și pastori, 
niște lupi în blană de oaie care își mint enoriașii și îi îndeamnă la o crimă. Uneori mi-aș dori 
ca față de acești indivizi să fiu Vlad Țepeș. Pastori și preoți, criminali și nemernici. Dar 
Dumnezeu nu-mi dă voie pentru că suntem creștini. Dar uneori credeți-mă aș vrea să-i trag 
în țeapă pe ăștia. Știți cum? Nu în țeapa morții, să-i agăț într-un cârlig din acela, să atârne în 
mijlocul pieței. Ia uite pastorul cutare, e un idiot de la Suceava, ia uite-l pe preotul de nu știu 
unde. Ia uitați-vă la el, criminalii ăștia vânduți și multimilionari, care vă îndeamnă să vă 
vaccinați. … În septembrie o să fac o emisiune a morții unde să contabilizez toate eșecurile 
acestui popor. Nu v-ați trezit? Ia uitați! Câți ați murit, câți copiii v-ați omorât? Până atunci 
sunt în vacanță și îmi văd de ale mele și ne organizăm. Dacă poporul se trezește, noi suntem 
pregătiți. Nu se trezește, înseamnă că ne-am organizat degeaba. Dar eu fac ceea ce este 
creștinește și patriotic. 

(sel. 14- reper 48:45) Radu Moraru: Tot ce am spus noi, s-a adeverit. 
Gabriela Calițescu: Așa e. 
Radu Moraru: Poate că asta e marea trezire. Să le amintim oamenilor că ce am spus noi s-

a adeverit. Să înțeleagă că și ce le spunem astăzi se va adeveri, că doar nu credeți că ăștia 
au urmărit să vândă măști. Ăștia au urmărit să vândă vaccinuri false și să obțină controlul 
populației. Că doar nu credeți că visul lor a fost să facă niște miliarde din vaccinuri. Nu. 
Visul lor este controlul populației. De aia spun, hai să ne gândim. Eu îmi iau la revedere, e 
ultima mea emisiune, să fiți iubiți și s-ar putea să nu mă mai vedeți niciodată în emisiuni 
pentru că repet, poporul nu se trezește, ne apucăm de altceva, din moment ce televiziunea 
nu a trezit poporul român. Îi lăsăm în întuneric, să-și ia întunericul de la cei care dau 
întunericul pentru că noi am încercat să dăm doar lumină și se pare că n-am reușit. Joi voi 
interveni și la tine și la colegii noștri să aruncăm în aer Curtea Constituțională și atât. Să 
înțeleagă românii că s-a ales praful și că s-a tăiat cordonul ombilical cu statul mafiot. Din 
momentul acela, fiecare face ce vrea și fiecare scapă cum poate. (sel. 14- reper 50:30)- Din 
păcate, românii obișnuiți nu au nicio șansă,  nu va scăpa niciunul. Noi, de la echipa Nașul 
am soluții să scăpăm. Doar noi, nu pot să le fac publice, că atunci nu mai putem scăpa nici noi. 
Dar eu sunt obligat ca lider al platformei radumoraru.ro sau al Nasul TV, să salvăm membrii. Cum 
a făcut Noe. Râdeau toți de el că în vârful muntelui își făcea corabia, cam așa suntem noi, în vârful 
muntelui ne facem corabia. Dacă vrea și poporul român să vină pe corabia asta e bine, dacă 
nu vrea, să doarmă liniștiți în minciuna și în ipocrizia și mai ales în aroganța pe care o are 
acest popor care le știe pe toate, ne descurcăm, o să fie bine. Ok, hai să vă văd! Hai să vă 
văd, că nici nu știți ce vă așteaptă. Să fiți iubiți și să fim uniți. … 

Gabriela Calițescu: Mulțumesc, Radu, Doamne ajută! … Nici nu știu ce aș mai putea să 
spun după toate aceste cuvinte adevărate de altfel și foarte importante pentru fiecare 
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român. … Are mare, mare dreptate Radu, dacă doar atât am putut să scoatem din casă, doar 
persoanele care au fost astăzi la fața locului în București, în condițiile în care sunt foarte mulți care 
au venit din țară, cine, ce a făcut mai mult decât a făcut Radu Moraru prin televiziunea Nașul TV? 
Aici îi dau dreptate.” 

 

După analizarea rapoartelor de monitorizare și vizionarea unor secvențe din 
înregistrările emisiunilor ce au făcut obiectul sesizărilor adresate Consiliului, emisiuni ce au 
avut ca subiect central mitingul ”inițiat” de Radu Moraru și radiodifuzorul Nașul TV, conform 
susținerilor prezentatorului evenimentului (o acțiune populară de sprijin a CCR) în data de 
8 iunie 2021, membrii Consiliului au constatat că la difuzarea respectivului conținut 
radiodifuzorul nu a respectat obligaţiile legale impuse de dispozițiile art. 64 și 67 din Codul 
audiovizualului, întrucât nu a respectat și asigurat deptul la informare corectă și imparțială a 
publicului telespectator.  

Astfel, Consiliul a constatat că în cadrul emisiunilor analizate a fost prezentată o singură 
perspectivă, unilaterală, referitoare la ”plandemie”, ”plandemonic”, ”controlul populației”, 
”dictatură”, restricții/măsuri nejustificate de limitare a unor drepturi și libertăți, că vaccinul este 
periculos, obligatoriu și ”criminal” -  perspectivă constând în poziția, opiniile și comentariile 
subiective și partizane ale responsabililor sau moderatorilor și prezentatorilor postului de 
televiziune, referitor la măsurile autorităților pentru reducerea numărului de îmbolnăviri ori 
obligativitatea și efectele vaccinului în contextul  pandemiei de Covid 19.  

După analizarea conținutului emisiunilor, a temelor de interes public general abordate 
în cadrul acestora, privind evoluția și efectele Covid 19 și recomandarea de vaccinare a 
minorilor, membrii Consiliului au constatat că acestea nu au fost prezentate cu asigurarea 
unei distincții clare între fapte și opinii, informarea publicului fiind grav afectată de lipsa de 
imparțialitate și echilibrul punctelor de vedere.  Spre exemplu:  

Radu Moraru: Mă întorc însă la... repet, dacă eram statul mafiot, n-aș fi făcut 
această eroare uriașă, pentru că o dată că ai desființat orice încredere în toate 
instituțiile din România, pentru 18 milioane de români, inclusiv copii, să le spui că e 
constituțional tot ce au făcut, că ne-au închis bisericile, că ne-au încălcat drepturile, 
că ne-au băgat în pușcărie, că ne-au pus să purtăm măștile astea oligofrene și toate 
celelalte. Această decizie permite inclusiv vaccinarea forțată a cetățenilor României 
și a copiilor României, chiar și fără consimțământul părinților. (…) 

Radu Moraru: Deci, până la urmă, dacă poporul român doarme și se vrea 
eutanasiat, vaccinat și pus să-și ucidă pruncii prin vaccinare, noi nu avem ce să 
facem și eu trebuie să fiu foarte pragmatic. Scapă cine poate. (…) 

Consiliul a constatat că nu toate afirmaţiile ce au dat conținut emisiunilor analizate  pot 
fi catalogate ca simple “opinii”, “judecăţi de valoare” sau “convingeri”, în condiţiile în care 
rezultă din conţinutul acestora că au constituit acuzaţii factuale, susceptibile de a fi 
demonstrate şi probate, acuzații referitoare la abuzuri, conspirații, fapte ilegale sau imorale 
imputate cu caracter general autorităților române sau străine. În aprecierea Consiliului, 
unele din afirmaţiile făcute în emisiunile analizate nu au constituit simple opinii critice, în 
limitele libertăţii de exprimare, ci s-au transformat în afirmaţii acuzatoare fără a fi 
prezentate niciun fel de probe în susţinerea acestora, situație în care publicul telespectator 
nu putut aprecia cât de corecte, verificate  și imparțiale sunt informațiile difuzate fiind 
afectată libera  formare a opiniei. 

 Față de aceste aspect, Consiliul a constatat încălcarea gravă a dispozițiilor art. 64 
din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
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informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele 
principii: 

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

prezentată în mod imparțial și cu bună-credință. 
De asemenea, Consiliul a constatat și încălcarea prevederilor alin. (2) al art. 64 din 

codul audiovizualului, potrivit cărora, în cazul în care informațiile prezentate se dovedesc a 
fi eronate în mod semnificativ, furnizorul de servicii media audiovizuale trebuie să aducă 
rectificările necesare în cel mai scurt timp și în condiții similare de difuzare.  

Astfel, spre exemplu, Consiliul a considerat că, față de informațiile nesusținute, 
eronate prin omisiune, sau ipotetice, puse la dispoziția publicului, cu privire la efectele 
adverse/secundare ”criminale” atribuite vaccinului/vaccinării, radiodifuzorul nu a înțeles să 
să aducă la cunoștința publicului și informațiile oficiale disponibile public pe platforma 
dedicată, respectiv cele privind reacțiile înregistrate, ori că vaccinurile sunt autorizate de 
agenții naționale sau internaționale.  (Voi amărâți, niște nimeni, niște victime sigure, 
cum o să vă descurcați, cum o să evitați crima la care vă împinge sistemul acesta ca 
să vă facă vinovați de pruncucidere? Cum? V-au făcut să avortați, să faceți 
pruncucidere. Și acum vă pun să ucideți și copiii în viață cu niște mizerii care nu 
sunt nici măcar vaccinuri.) 

Consiliul a mai apreciat că unele afirmații făcute în emisiunile analizate au fost de 
natură să contravină dispozițiilor alin. (3) al art. 64, potrivit cărora, în cazul în care 
informația provine din surse confidențiale sau a căror credibilitate nu este suficient 
verificată, se va menționa explicit acest fapt. 

Spre exemplu, emisiunea Nașul special din 08.06.2021: 
…. Și vă dau un exemplu, pentru ca să continuăm discuția de aseară, o 

dezvăluire de astăzi. Spitalul Militar Central București  a avut cazuri de COVID, încă 
din decembrie anul trecut, pardon, 2019, de ce? Pentru că toți sportivii militari 
participanți la Wuhan și delegația, toți au fost internați și cu boli și cu COVID la acest 
spital militar, s-a ținut secret, au primit ordine, au primit bani să nu spună și 
jumătate din personalul Spitalului Militar București s-a îmbolnăvit de COVID și unii 
erau să moară, ba chiar au și murit, dar au ținut la secret. Deci, de atunci știau, nu de 
pe 6 ianuarie, ci ei știau încă din decembrie despre tot…) 

- emisiunea ”Să vorbim despre tine” din  09.06.2021 - …repet, am spus în emisiune 
sunt dovezi la ofițeri de la serviciile secrete românești că Rafila, Străinu de România 
și alții care ne îndemnau la televizor să ne vaccinăm au dat mesaje apropiaților lor 
să nu cumva să se vaccineze. Mi se pare foarte tare. Și eu sper să apară foarte rapid 
în presă….” 

Or, față de afirmații precum cele redate anterior, radiodifuzorul nu a făcut nicio 
mențiune privind sursele din care provin aceste informații aduse la cunoștința publicului, cu 
valoare de realitate factuală, de certitudine. 

De asemenea, în analiza emisiunilor ce au făcut obiectul controlului, Consiliul a avut în 
vedere că libertatea de exprimare are ca scop facilitarea pluralismului opiniilor și în 
principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor persoane prin accesul la expunerea 
tuturor ideilor şi convingerilor, fără ca acestea să fie influențate de moderator.  

În ce privește domeniul audiovizualului, în condiţiile în care moderatorul este cel care 
fixează limitele discuţiilor în abordarea subiectelor sau temelor emisiunii  şi constituie un 
reper, un formator de opinie şi comportament pentru persoanele care vizionează 
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programul, acesta este obligat să aibă o atitudine neutră, imparţială, conformă 
dispoziţiilor legale.  

Potrivit dispozițiilor art. 67 din Codul audiovizualului, în exercitarea dreptului lor de a-şi 
exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii 
şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite 
de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de 
asigurare a imparţialităţii. 

Or, față de modul de desfășurare al emisiunilor analizate, Consiliul a constatat și 
încălcarea prevederilor art. 67 din Codul audiovizualului,  în raport de poziţia vădit lipsită 
de obiectivitate şi echilibru adoptată de moderator, realizatori sau prezentatori în 
exprimarea publică, în cadrul emisiunilor,  a opiniilor personale.   

Consiliul a avut în vedere și faptul că unele sancțiuni aplicate anterior radiodifuzorului 
au privit aceleași aspecte, referitoare la măsurile impuse pe plan mondial și național de 
pandemia Covid-19 și la modul în care moderatorii emisiunilor și jurnalistul Radu Moraru 
înțeleg să se raporteze la acest subiect de interes public general, atunci când le prezintă 
publicului.  

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 informarea corectă a publicului, numai în ultimul an trei somații și 
cinci amenzi în cuantum total de 105.000 de lei, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu amenda în cuantum de 60.000 de lei.  

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

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.5/14.12.2011 şi decizia de autorizare nr. 
1815.2/08.02.2021  pentru postul NAȘUL TV) se sancționează cu amendă în cuantum de 
60.000 de lei pentru încălcarea dispozițiilor art. 64 și art. 67 din Decizia  nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului). 

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 nr. 504/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe postul NAȘUL 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 60.000 de lei  postul 

NAȘUL TV deoarece, emisiunile ”Ediție specială”, ”Nașul Special” din 8 iunie și ”Să vorbim 
despre tine” din 9 iunie 2021, care au avut ca eveniment central mitingul organizat de 
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responsabilii postului de televiziune la sediul Curții Constituționale în ziua pronunțării 
acesteia cu privire la unele dispoziții din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, au fost difuzate cu încălcarea 
gravă a dispozițiilor art. 64 și 67 din Codul audiovizualului privind informarea corectă și 
imparțială a publicului. 

Potrivit dispozițiilor art.64, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, 
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigure distincția clare între fapte și 
opinii, iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată și 
prezentată în mod imparțial și cu bună-credință. 

De asemenea, în cazul în care informațiile prezentate se dovedesc a fi eronate în mod 
semnificativ, furnizorul de servicii media audiovizuale trebuie să aducă rectificările 
necesare în cel mai scurt timp și în condiții similare de difuzare, iar în cazul în care 
informația provine din surse confidențiale sau a căror credibilitate nu este suficient 
verificată, se se menționeze explicit acest fapt. 

Conform art. 67 din Codul audiovizualului, în exercitarea dreptului lor de a-și exprima 
opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii și 
moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte și nu trebuie să profite 
de apariția lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigențelor de 
asigurare a imparțialității.” 

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