
 
Decizia nr. 358 din 21.10.2021 

privind amendarea cu 40.000 lei a S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI  ŞI 
ASOCIAŢII S.A., C.U.I. 30151536 

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

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

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 octombrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizării nr. 
6618/22.07.2021, cu privire la ediția emisiunii “Starea de libertate”, difuzată pe 22 iulie 
2021 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 art. 64 alin. (1) lit. a) și 
b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

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. 64 alin. (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii 

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

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
 
În fapt, postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 22.07.2021, în intervalul 

orar 18:05 – 19:58, în direct, emisiunea Starea de libertate moderată de Pompiliu 
Diplan. 

Invitați în platoul emisiunii: Ion Spânu (jurnalist), Gabriela Calițescu (realizator Nașul TV; 
interval orar 19:17 – 19:58) 

Prin telefon: Mihai Târnoveanu (interval orar 18:52 - ), Mihaela Bujor (Alianța Părinților: 
interval orar 19:47 – 19:57) 

Prin Skype: Aurelian Popa (blogger; interval orar 18:39 – 19:02), Geanina Dragnea 
(medic ginecolog; interval orar 18:39 – 19:01); Marina Alexandru (avocat; interval orar 19:19 – 
19:58), Anca Nițulescu (medic; interval orar 19:31 – 19:58) 

Titrat în partea de jos a ecranului: STAREA DE LIBERTATE; ION SPÂNU DESPRE 
PROTESTUL LUI EMIINESCU; 24 IULIE – PIAȚA UNIVERSITĂȚII – 16:00; tel. 0759 812 912 
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Teme: fake-news cu privire la moartea lui Ion Spânu; atentatul de la Arad; protestul din 24 

iulie; gazetarul Mihai Eminescu și îndepărtarea sa din viața publică; decorarea Patriarhului 
Daniel de către președintele Iohannis; reînființarea Mitropoliei Tomisului; transportul rutier și 
decizia carantinării șoferilor cu excepția celor vaccinați, cu test PCR negativ făcut cu 72 de ore 
înainte; valul 4 al pandemiei; vaccinarea obligatorie 

Pompiliu Diplan: Aș vrea de la tine, până să intre Mihai, să-mi spui de ce... ce părere ai 
despre protestul de sâmbătă... am văzut că ai făcut un film senzațional în Piața Universității... 
de ce vii și care-i starea ta de spirit? 

Pompiliu Diplan: Vreau să văd Poliția Română că măcar aicea nu face parte din acest 
grup de crimă organizată care ne ține în case și se pregătește să ne bage în case cu valul 
4 pentru că astea două sunt legate, înc-odată vă spun. 

Aurelian Popa: Pe o variantă cu 0,2% mortalitate... o să repet asta la fiecare emisiune. 
Ion Spânu: Da, da, da... 
Aurelian Popa: 0,2%... atât are Delta... 0,2%... 
Pompiliu Diplan: Și te rog să-l adici pe fi-tu... pe Damian sau pe celălalt, pe cine vrei... 

vreau un copil să ia microfonul... 
Aurelian Popa: Am vorbit cu el și vine. Am vorbit cu el și vine. A zis că vrea, neapărat... 

sigur...  
Pompiliu Diplan: ... să se antreneze, da? Să facă vocalize... vreau un copil să strige ”Nu ne 

vaccinați!” Ce să cauți să vaccinezi? Am văzut o doctoriță care și-a scos ochelarii și a zis: 
”Uitați-vă în ochii mei, domnule guvernator! N-are rost să vaccinați copiii! Copiii nu se 
îmbolnăvesc!” A urlat la ăla ca disperata. 

  
Mihai Târnoveanu: Deci refuzăm valul 4 al minciunii care ne amenință atât copiii, cât 

și întreaga economie națională. Deci aici este vorba care pe care... ori noi, ori valul 4... 
Deci ori valul 4 va exista, ori noi vom exista. La un loc nu se va putea pentru că nu vom 
putea trece de toamna asta, nu vom putea trece de iarna asta dacă economia este din 
nou pusă la pământ sau și mai puternic pusă la pământ, dacă ni se închide iar viața 
socială, dacă ni se închide iar viața religioasă. Deci refuzăm... pur și simplu, refuzăm să 
mai trecem prin încă un experiment sinistru ca acela de anul trecut. De aceea venim la 
București. Nu va fi ultima dată... Probabil vor mai fi multe proteste... probabil prin septembrie – 
octombrie vor fi proteste foarte mari pentru că atunci factorii de putere vor încerca să introducă, 
din nou, restricții și vor pune presiune foarte mare pe vaccinare. Adunarea de sâmbătă este un 
prim pas în acest sens, este un semnal de alarmă... vrem să le spunem încă de pe acuma că 
nu vor reuși să pună din nou lanțul pe noi pentru că din ce în ce mai mulți români s-au trezit. 

Pompiliu Diplan: Slavă Domnului! Da...  
Ion Spânu: Da dacă Florin Cîțu o să zică... Bine, domne, nu mai vreți valul 4... trecem 

direct la valul 5... 
Mihai Târnoveanu: Valul 5 va fi atunci când acești trădători de neam și țară vor 

zbura... vor zbura de la conducerea țării. Ăla va fi valul 5. Cîțu, Iohannis, Rafila, Cercel 
vor fi o tristă amintire...  

Pompiliu Diplan: Da, vezi că începem să te auzim înfundat, dar am înțeles mesajul. E 
foarte bună ideea... ori noi, ori valul 4... Ar trebui să punem în termeni de ori noi, ori ei în 
curând lucrurile astea pentru că, în fond, noi  suntem mulți, suntem majoritatea... 
suntem, de fapt, foarte puternici. Ideea e că nu ne dăm seama și de-aia ne descurajăm 
atât de ușor pentru că nu ne dăm seama cât de mulți suntem noi față de acest grup 
minoritar infracțional. 

Pompiliu Diplan: Să o întrebăm pe doamna doctor Geanina Dragnea de ce veniți mâine? 
Poimâine? 

Geanina Dragnea: E greu să înțelegem care sunt criteriile pentru care un anumit medic 
este considerat specialist sau nu pentru că, din punct de vedere al CV-ului, nu cred că au ce să 
îmi reproșeze mie, de exemplu... 

Ion Spânu: Păi cred că și noi suntem un pic... vedeți că suntem și noi puțin vinovați pentru 
că în afară de a vă consemna opiniile, nu spunem mai răspicat, așa, cine sunteți că puțini... 
poate, dacă nu spuneam noi, aici, în emisiune, doamna doctor... doamna doctor... mulți 
telespectatori ar fi crezut că... cine știe?... sunteți profesor de română și vă dați cu părerea 
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despre asta. Că uite... dumneavoastră, doamna doctor Monica Pop și atâția medici care s-au 
pronunțat, ba chiar profesorul de la Iași a și... 

Pompiliu Diplan: Răzvan Constantinescu... 
Ion Spânu: Răzvan Constantinescu a și primit sancțiuni pentru chestia asta... și 

dumneavoastră... tagma dumneavoastră, a medicilor cred că nu s-a purtat chiar corect... pentru 
a susține mesajul medicilor... cu dezbatere între o tabără și alta... cred eu...   

Geanina Dragnea: Da eu de mult timp atrag atenția că se produc lucruri anormale în 
sistemul medical... Eu sunt medic ginecolog și știm bine cum stăm cu situația cancerului 
de col uterin și cu situația screening-ului prin Papanicolau... ani la rând nu s-a putut 
pune la punct un program de screening eficient, deși am făcut memorii... practic, au fost 
ignorate, nu s-au găsit bani, dar acum se cheltuie enorm, se pierd bani, se aruncă cu 
bani pentru niște săruri experimentale, ineficiente, ba chiar nocive... Nu înțeleg care este 
politica, care este viziunea... sau o înțeleg, da... tocmai de-asta sunt aici. Pentru că 
înțeleg și că am luptat și că vreau să lupt în continuare. 

Pompiliu Diplan: Toți înțelegem și într-adevăr... 
Ion Spânu: Îmi place foarte mult de doamna doctor... și argumentele sale și bunul-simț, 

așa... adică nu știu de ce-i deranjează, domne...  
Pompiliu Diplan: Există o afinitate între județele Argeș și Olt... întotdeauna... 
Ion Spânu: V-a făcut?  
Pompiliu Diplan: Mi-e teamă că cel mai mult știe să primească injecții... 
Ion Spânu: Păi vedeți? 
Geanina Dragnea: Eu încurajez oamenii să iasă la protest. Cred că este lucrul cel mai la 

îndemână ca să ne arătăm nemulțumirea și să arătăm că vrem un viitor mai bun pentru noi, 
pentru copii... este halucinant ce ni se întâmplă... poate încă unii sunt încă siderați, nu au ieșit 
din situația asta anormală, psihologică... Eu cred că e clar că trebuie să luăm atitudine. Atâtea 
presiuni... nu putem sta cu mâinile încrucișate și să așteptăm doar de la alții... care alții?... 
atitudine. Fiecare trebuie să ia atitudine. Fiecare are rolul lui în... 

Pompiliu Diplan: Această luptă... 
Geanina Dragnea: ... în această luptă, da...  
Pompiliu Diplan: Ce te mână în luptă și de ce vei veni sâmbătă și ce aștepți de la acest 

protest... 
Gabriela Calițescu: Ca de fiecare dată, drepturile și libertățile fundamentale trebuie să ne 

fie respectate într-un stat de drept și care este garantat, nu-i așa?, de Constituția României. 
Asta mă mână în luptă. Și, practic, fiecare articol din Constituția României, odată cu venirea 
stării de urgență, a căzut rând pe rând. Și pentru asta trebuie să iasă fiecare român... fiecare 
copil, fiecare tânăr, fiecare cetățean român. Trebuie neapărat să ieșim în stradă! Să le spunem 
că... Până aici! Ajunge!  

Pompiliu Diplan: O să vină și Șobi? Avem și rapperi? 
Gabriela Calițescu: O să vină și Șobi, Capone și Esper... iată vor fi invitați care au un 

strigăt de... un strigăt... 
Pompiliu Diplan: Câte microfoane au nevoie? Esper... Câte microfoane au nevoie? Două, 

trei, patru? 
Gabriela Calițescu: Două... eu zic că dacă ai pregătite două microfoane o să fie perfect.  
Pompiliu Diplan: Abia aștept! Trădătorule de neam! Abia aștept să-l aud pe Șobi... Și nu va 

fi singurul... îl vom mai avea... 
Ion Spânu: Știți ce cred eu că se joacă, cumva, valul 4 pentru că oamenii au acceptat toate 

restricțiile de până acum, dar în momentul când a venit relaxarea și din nou au văzut cum este 
cu libertatea, eu cred că le va veni foarte greu să accepte alte și alte restricții din acestea 
nejustificate. 

Pompiliu Diplan: Să dea Dumnezeu să aveți gura aurită! Să aveți gura aurită ca oamenii să 
nu se mai obișnuiască înapoi cu dictatura. Da mi-e teamă  că au devenit foarte conformiști și 
acuma miza este pe cei nehotărâți. Miza este pe cei care nu s-au vaccinat încă, da nici nu se 
omoară cu activismul. Hai, mă, că merge și-așa... (...) 

Pompiliu Diplan: Greu dă omul de dumneavoastră... sunteți foarte ocupată zilele astea... 
Sper că la protest aveți timp să veniți alături de noi. 

Marina Alexandru: Cu siguranță! Cu siguranță voi veni, ca de fiecare dată pentru că este 
un moment important și sperăm ca tot mai multă lume să se trezească... să se trezească la 
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realitate, să-și trezească conștiința... Dumnezeu să ne ajute pe această direcție pentru că este 
nevoie ca să luăm atitudine deoarece, așa cum am spus de fiecare dată, noi suntem statul... cei 
care se află acuma în aceste funcții sunt doar niște salariați... cum am spus și într-o emisiune a 
Gabrielei, deunăzi...  

Marina Alexandru: ... primul salariat al Guvernului, domnul Cîțu, trebuie să înțeleagă 
împreună cu toată trupa dumnealui că nu își pot permite să facă ceea ce doresc... Ei 
trebuie să ne dea socoteală și să răspundă pentru că au exclusiv această obligație... deci 
ei au numai obligația să ne dea socoteală și să răspundă la întrebările pe care noi i le 
vom pune cu privire la aceste măsuri abuzive și ce îi dă lui dreptul sau oricui altcuiva să 
îngrădească sau să calce în picioare, fără discernământ, drepturile și libertățile 
fundamentale ale cetățenilor. Doresc să spun... probabil că cei care mă urmăresc și ne 
urmăresc pe noi pentru că suntem o echipă întreagă aicea... nu sunt numai eu implicată în 
această luptă, ca să spun așa... deci este o luptă de apărare, nu este o luptă de atac... asta 
trebuie să știe toată lumea că noi ne apărăm dreptul și libertatea de a dispune de propria 
noastră persoană și, mai presus de orice, dreptul și libertatea copiilor noștri de a trăi, 
dreptul copiilor noștri la viață, la o existență normală, așa cum ne-a creat și cum ne-a 
dăruit-o Dumnezeu. Astfel, nimeni... dar absolut nimeni de pe fața pământului nu are 
voie... este interzis ca să ne... cum să spun?... să ne manipuleze, să ne hărțuiască, să ne 
șantajeze pentru că ne aflăm în situație de șantaj fără precedent cu privite la aceste 
amenințări care se adresează salariaților... iacă-tă!... a venit un nou val... al nu știu 
câtelea val de oameni disperați care sună și care cer ajutorul pentru că la locurile lor de 
muncă... fie că lucrează în sistemul de stat sau fie că lucrează în sistemul privat, în 
companii, da?... în spitale... deci medicii sunt amenințați că nu mai au ce căuta la locul 
de muncă... și nu numai medicii... toate cadrele medicale, da?... 

Pompiliu Diplan: Da, o să avem în curând niște cartoane care vorbesc despre toată 
industria de transporturi rutiere... e ceva absolut sinistru... 

Marina Alexandru: Da nu mai avem... și am înțeles și de la Petrom... deci deja s-a ajuns la 
o situație fără precedent. 

Iona Spânu: Medicii erau considerați până mai ieri eroi... acum, sunt niște cobai, niște 
oameni care trebuie să se supună orbește, deși... culmea!... ei sunt specialiștii... când un 
medic spune că nu se vaccinează, el știe mai bine decât Cîțu sau decât Arafat... Eu asta 
nu înțeleg... Cum adică, ești erou numai dacă respecți ce spune Cîțu, așa, fără 
discernământ... cum spune foarte bine doamna avocat... și cred că doamna avocat a 
subliniat ceva foarte important... parcă este un experiment... astăzi medicii... să vedem 
cu cine continuăm... cam așa simt eu... 

Gabriela Calițescu: Medici, profesori, polițiști, armată... toate astea, rând pe rând... 
Ion Spânu: Păi cred că medicii ar trebui să spună... Bine, domne, hai că stăm acasă ca să 

nu vă îmbolnăvim... Să vedem cine rămâne în spital? Vine Cîțu cu fratele lui cu care 
(neinteligibil)... Nu se poate! 

Pompiliu Diplan: Nu, noi trebuie neapărat să spunem ”Nu!” la întreaga mascaradă 
pentru că, încetul cu încetul, începe așa.. azi doctorii, mâine șoferii... 

Pompiliu Diplan: Remarcați că lipsește testul de anticorpi, remarcați că nu-i 
interesează dacă ai anticorpi sau nu... Ei vor neapărat această tâmpenie de test PCR care 
e testul pandemiei, testul globalismului din care te poate face din pix bolnav dintr-o 
ciozvârtă de virus și remarcați că vor neapărat oameni vaccinați... deci nimeni nu mai 
este exceptat, chiar dacă ești asimptomatic. 

Ion Spânu: Stați un pic... stați un pic că mai este ceva... La grădina de vară din parcul din 
Craiova era un spectacol de muzică simfonică. Era foarte clar că n-o să fie mii, zeci de mii de 
oameni într-o grădină de vară... La intrare... și... uite!, îmi pare rău că nu am la îndemână 
fotografia... este un afiș pe care se spune... Pot intra cei care au fost vaccinați, dar nu mai 
târziu de acum trei luni... Deci până și vaccinul...  

Pompiliu Diplan: E efemer...  
Ion Spânu: Da, da, da... 
Pompiliu Diplan: E o efemeridă, da... 
Ion Spânu: Deci fiți atenți că asta va fi următoarea etapă pentru că au nevoie să 

consume vaccinurile alea... trebuie să ne vaccinăm de vreo patru ori pe an... Nu se poate 
așa ceva! 
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Pompiliu Diplan: Eu zic că au nevoie să construiască o infrastructură 

electromagnetică sub pielea noastră... vă spun eu!... de-aia sunt câte 7 – 8 vaccinuri.  
Ion Spânu: Păi cum test PCR 72 de ore? Și la 71 de ore nu mai e nicio problemă? De ce 3 

zile?  
Pompiliu Diplan: Păi pentru că alea 72 de ore sunt un interval de risc în care tu... vezi, 

Doamne!... te îmbolnăvești 
Ion Spânu: Nu, nu, nu... dar îl îmbolnăvești și pe altul... dacă ai fost infectat îl îmbolnăvești 

și pe altul... 
Pompiliu Diplan: Da... în care îl îmbolnăvești și pe altul și așa mai departe... 
Ion Spânu: Păi sigur că da...  
Pompiliu Diplan: Mascaradă... mascaradă de la cap la coadă...   
Ion Spânu: Nu știu... e... și nu sunt specialist... Am ascultat specialiști, am ascultat medici 

care spun... 
 
S13-rep. 31.31 – 36.23, sel. 22-19 
Marina Alexandru: După cum vedeți, suntem exact ca... cu piesele la puzzle...  
Pompiliu Diplan: Exact... 
Marina Alexandru: Se iau măsuri... deci nucleul este același... securitatea vieții 

individuale și, implicit, securitatea vieții colective... Se blochează transporturile, se 
blochează sistemul sanitar, se blochează piața muncii, se blochează o grămadă de 
lucruri, da? Toate aceste măsuri au unicul scop de a ne intimida, de a băga frica în 
oase... Aoleu, nu se poate trăi! Nu mai putem să facem nimica! Ba da, oameni buni! Și la 
momentul ăsta există soluții și există soluții de fermitate, de-aia trebuie să ieșim în 
stradă... da să ieșim masiv... să iasă ca transportatorii, să iasă cei din sistemul sanitar, 
să iasă corporatiștii, să iasă toți pentru că pe toți ne privește și totul mizează securitatea 
vieți individuale.  Faptul că se cedează și că le este unora frică... asta le dă putere 
nemerniciilor ăstora ca să facă ceea ce fac. Credeți-mă, oameni buni, că se poate trăi! 
Trebuie să ieșim din paradigma și din chingile convingerilor limitative care ne-au fost ani 
și ani induse și le avem în subconștient bine dosite că nu se poate trăi în afara unui 
sistem care să ne dea, să ne facă. Ba da, se poate trăi! Pentru că acum o sută, două, trei, 
cinci sute, o mie, două mii de ani oamenii trăiau în afara sistemului, da? Nu o să dau acuma 
soluțiile acestea, dar vă spun că ele există și că se pot face, da? Există și soluții legale la 
momentul acesta... de ieșit în forță, de ieșit cu tancul pe parte legislativă pentru apărarea 
cu acerbicie a drepturilor și libertăților noastre fundamentale. Sinceră să fiu, pe mine nu 
mă interesează ce se întâmplă peste granițele României pentru că de-acolo ne-au venit... din 
așa-zisul Occident, din așa-zisa lume civilizată... ne-au venit toate mizeriile și lipsurile de 
civilizație. Mă interesează ce se întâmplă aici, în teritoriul nostru, în țara noastră și cu 
neamul nostru românesc și poporul nostru român pentru că avem legislație cu care să 
atacăm. Mă interesează că avem în funcțiile de conducere, de reprezentare, da?... deci ei 
sunt reprezentanții noștri... niște trădători de neam și țară, niște delapidatori de 
economie națională, da? 

Pompiliu Diplan: Da, deci în afară de ieșirea din sistem, nu crezi că avem și datoria să 
luptăm până la capăt pentru a ni-l apropria? Sistemul? Să fie al nostru? 

Ion spânu: N-avem cum... 
Marina Alexandru: Absolut! Absolut! 
Pompiliu Diplan: I-auziți ce spune domnul Spânu că n-avem cum... 
Ion Spânu: Păi, doamna avocat, acest val 4 pentru noi are consecințele acestea... o să ne 

închidă iar prin casă, o să ne injecteze, o să facă ce vor ei... însă, pentru ei este o motivație 
pentru alte credite pe care nu trebuie să le mai justifice... 

Marina Alexandru: Să le plătească ei! Să le plătească ei! 
Ion Spânu: Nu, o să le plătim noi... 
Marina Alexandru: Trebuie să înțelegem... deci va trebui, picătură cu picătură, fiecare 

să înțelegem... articolul 2 din Constituția României... am să-l repet până când am să 
mor!... că titularul natural și de drept al puterii politice este poporul român... scrie în 
tratatul de Constituție comentată și adnotată... articolul 2.1... noi suntem statul, noi 
suntem puterea, iar acești nemernici nu au decât rolul de a ne reprezenta, dacă noi le 
dăm acest mandat. 
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Ion Spânu: Și-l cam dăm...  
Ion Spânu: Măi, Gheorghiță a zis ieri... Gheorghiță a zis ieri că anticorpii dobândiți 

natural de către organism nu protejează, ceea ce mi se pare o enormitate, din ce știu și... 
Anca Nițulescu: Bun... 
Pompiliu Diplan: Cine-a zis? 
Ion Spânu: Gheorghiță... chiar comandantul... 
Pompiliu Diplan: Da! Vorba lu' Radu Moraru... ce-a zis despre el?... că e homosexual și 

că... 
Ion Spânu: Da nu știu ce-a zis, da e comandantul operațiunii. 
Pompiliu Diplan: ... e nepotul sau finul lui Ciucă.  
Gabriela Calițescu: Eu, oricum, nu-l mai cred pe domnul Gheorghiță care în starea de 

urgență, la câteva zile, a spus că cei care luăm acest virus covid-19 și suntem 
asimptomatici, îl eliminăm după 14 zile și putem sta liniștiți. 

Ion Spânu: Da. 
Gabriela Calițescu: Iată, după aceea a venit c-o să fie coordonatorul vaccinării și de-

atunci domnul Gheorghiță n-a mai răspuns pentru nașul TV la nicio întrebare. Eu îmi pun 
problema următoare... Ați ridicat problema de ce, iată!, sunt medici care spun că, da!, ar 
fi normal să se vaccineze medicii și tot ceea ce înseamnă personal medical sau să-și 
facă testări... Păi haideți să ne uităm în acea listă câți medici au fost sponsorizați de-a 
lungul anilor de aceste companii farmaceutice. 

Ion Spânu: Păi, stați un pic, doamna doctor... iertați-mă!... doamna doctor, iertați-mă!... 
dacă ei cer și-a treia doză și lumea va accepta acest lucru, credeți că n-o vor cere și pe-a 
patra? Că astea costă bani! 

Anca Nițulescu: Foarte posibil... foarte posibil... deci nu există nicio dovadă că imunitatea 
naturală este inferioară... calitativ, vreau să spun, ca și protecție... imunității dobândite prin 
vaccin. Și atunci, dacă cer testarea PCR a personalului nevaccinat atunci, în contrapondere, ar 
trebui să ceară și testarea PCR a personalului vaccinat... să-o luăm așa... 

Ion Spânu: Vaccinat... sigur că da... 
Anca Nițulescu: Dar eu nu vreau să mergem pe panta asta, să ajungem o societate 

obsedată de teste, deci este ca și cum am presupune...  
Pompiliu Diplan: Cum vrea doamna doctor Monica Pop de care zicea domnul Ion Spânu... 

aicea... eu de-aia am zis-o foarte entuziast s-o chemăm pe doamna doctor Monica Pop...  
Ion Spânu: Da, da e o opinie... e opinie, domne... eu asta vă rog să mă înțelegeți... 
Pompiliu Diplan: Opinie... opinie... bine... e o opinie, da... 
Ion Spânu: Eu zic așa... dacă nu se acceptă o opinie, nu se va accepta nici alta, ca să zic 

așa, da?, să facem un paradox din ăsta...   
Pompiliu Diplan: Știu, da eu sunt speriat de ăștia cum e Petre Roman, că tot la România 

TV l-am văzut și pe Petrică Roman... testați!... ca Lenin, domne... testați, testați, testați... 
(neinteligibil) E o prostie! 

Ion Spânu: Nu știu, domne, e părerea lor...  
(rep. 07.05 S14) Ion Spânu: Știți ce e grav? Stați să vă dau un exemplu de-aici... de-aici, 

din casa unde suntem... da?... deci este vorba de-o opinie... 
Pompiliu Diplan: Da... 
Ion Spânu: Opinia e liberă... 
Gabriela Calițescu: Absolut! 
Ion Spânu: Uite, scrie Constituția! Postul Nașul TV a primit 20.000 de lei amendă 

pentru ce? Pentru că a citat din niște dezbateri, adică niște opinii ale unor specialiști pe 
plan mondial. Înțelegeți? 

Pompiliu Diplan: Da. 
Ion Spânu: Eu prefer să ascult toate opiniile decât să fiu obligat să respect una singură. 
Pompiliu Diplan: Aaa, bineînțeles... bineînțeles, dar să... în cadrul opiniilor există o 

metrică... sunt unele mai bune și unele mai proaste.  
Ion Spânu: Nu știu, domne, (neinteligibil), fiecare să zică ce vrea... 
Gabriela Calițescu: Dați-mi voie să o întreb și eu pe doamna doctor Anca Nițulescu... S-au 

încheiat testările, doamna doctor, s-au încheiat testările la cei care, iată!, au produs aceste 
vaccinuri covid-19? Dumneavoastră sunteți în legătură cu... 

Anca Nițulescu: Vreți să spuneți studiile clinice? 
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Gabriela Calițescu: Exact, exact, exact... 
Anca Nițulescu: Nu, ele sunt în curs, de-asta vaccinurile nu au obținut încă autorizarea 

deplină, sunt încă în autorizare condiționată. 
Gabriela Calițescu: Da, pentru că acest lucru... 
Anca Nițulescu: Pentru că dacă vor obține autorizare deplină, vaccinul va deveni 

obligatoriu, adică va fi foarte greu să împiedicăm obligativitatea alui atunci când va obține 
autorizarea deplină. Și aici iarăși este o mare problemă... 

Ion Spânu: Asta, bănuiesc că durează 5 ani, din câte știu... cel puțin 5... 
Anca Nițulescu: Dați-mi voie să-mi continui ideea... Și aici iară și este o altă problemă 

pentru că nu se raportează reacțiile adverse. Autorizarea deplină se face în niște trepte, deci se 
depun niște rapoarte periodice... lunar sau o dată la câteva luni... în legătură cu siguranța 
vaccinului rezultat din supravegherea post-marketing care se face pentru orice medicament, 
dar pentru aceste vaccinuri cu atât mai mult. Ei, supravegherea post-marketing ar trebui să ia în 
seamă o raportare riguroasă a reacțiilor adverse care nu se face și atunci, la sfârșitul perioadei 
de 2 ani, o să rezulte că vaccinul este sigur, așa cum sunt toate rapoartele de siguranță 
interimare până acum și că profilul de siguranță se înscrie în profilul așteptat de siguranță. 

Gabriela Calițescu: Deci iată că nu a fost un fake-news... asta e o informație pe care o 
dedic CNA-ului pentru că, dacă orice membru CNA s-ar fi uitat pe fiecare site al unui 
producător de vaccinuri, ar fi văzut că încă suntem în faza de testare. Așadar, iată!, Nașul 
TV a fost amendat cu 20.000 de lei pentru că dă informații fake-news. 

Ion Spânu: Dacă prezinți aceste lucruri care sunt deja în lumea oamenilor de știință... sunt 
lucruri banale... asta nu înseamnă că ai transmis un fake news. 

Gabriela Calițescu: Da... și sunt pe site-urile dumnealor. 
Prin telefon a intervenit Mihaela Bujor din Bacău (Alianța Părinților) care și-a exprimat 

intenția de a organiza un protest la Bacău duminică. 
(rep. 02.5 S15) Mihaela Bujor: (...) sperăm și de data asta să se adune ceva mai mulți 

părinți... de data asta... pentru că sunt în joc și în pericol viețile copiilor. 
Gabriela Calițescu: Absolut! 
Mihaela Bujor: Eu am o fetiță de 6 – 7 ani pe care am purtat-o cam la toate protestele, 

mititica știe despre ce-i vorba, o învăț despre pericol și chiar o pregătesc să se opun în cazul în 
care pe undeva ar fi obligată să accepte, dar mă surprinde și mă necăjește foarte mult faptul că 
părinții nu iau atitudine. Și nu sunt de acord nici cu teoria că noi, ca noi... ne-am trăit viața... cu 
noi să se întâmple ce să se întâmple, iar copiii să-i apărăm. Nu există!  

Mihaela Bujor: Dacă nu ne apărăm noi și nu ne luptăm noi pentru drepturile noastre, 
copiii noștri vor fi ai statului, obligatoriu. 

Ion Spânu: Interesant! 
Pompiliu Diplan: Bravo! 
Mihaela Bujor: Noi sperăm acuma ca mulți din cei care au stat pe margine să se 

trezească... Nu știu... sunt lucruri care toți au spus... probabil că pe unii îi plictisesc, pe alții deja 
îi face să se uite pe alt canal, dar lumea trebuie să conștientizeze pentru în al 11-lea ceas de 
pericolul acestui vaccin. Nu sunt medic, nu vreau să abordez o temă la care nu mă pricep, dar 
ca terță persoană care observ și citesc foarte mult în acest sens... și nu trebuie să studiezi 
neapărat... sunt dovezi evidente prin care îți poți da seama că acest vaccin n-are niciun 
scop medical... Atâta timp cât tu mă pui pe mine să intru la restaurant... mă 
condiționezi... la un restaurant, la un spectacol sau în oricare alt loc... la un spital, da?... 
nu are treabă cu sănătatea noastră. Este un plan bine pus la punct cu sute de ani, nu 
intrăm mai în amănunt... 

Pompiliu Diplan: Eee, nu poate chiar sute... 
Mihaela Bujor: Sunt o grămadă de informații pe internet. Numai printr-un click și poți 

afla cum au fost stabilite toate aceste lucruri cu mulți ani în urmă. 
Pompiliu Diplan: Da. 
Mihaela Bujor: Acuma, exact cum s-a spus de-atâtea ori, covidul a fost creat pentru 

vaccin... este ocazia ideală pentru a-și duce la capăt oculta asta mondială planul de 
control al populației. 

Pompiliu Diplan: Deci să înțeleg... da!... oculta face inculta... (...) 
Ion Spânu: Îmi dați voie să... mi-a venit acuma în cap... Fiți atenți! Am impresia că se 

petrece ceva istoric. S-au inventat alte clase sociale ca să le înlocuiască pe cele de până acum: 
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vaccinații și nevaccinații. Deja suntem două clase. Cred că foarte curând vor deveni 
antagonice. 

Pompiliu Diplan: Păi paria și cu brahmanii... Păreri... încheiere... vă rog frumos, 30 de 
secunde fiecare... 

Mihaela Bujor: Deci pot să închei ei? 
Pompiliu Diplan: Vă rog!  
Mihaela Bujor: Vreau să-i invit pe toți cei care au ascultat, care sunt la curent cu 

toate... să iasă în stradă pentru că nimeni nu poate conduce atunci când nimeni nu se 
supune! 

Ion Spânu: : Frumos, frumos, frumos... 
Mihaela Bujor: Nesupunerea în masă este singura noastră șansă. Să ieșim cât mai 

mulți! 
Pompiliu Diplan: Bravo, doamna Mihaela Bujor!  
Ion Spânu: Tare, tare de tot mi-a plăcut formula... 
Marina Alexandru: Da! Eu, dragii mei frați întru Christos, vă chem și vă îndemn să nu vă fie 

frică deoarece libertatea conștiinței și libertatea de exprimare sunt inviolabile. Nimeni și nimic 
de pe fața pământului nu le poate opri ca să ne exprimăm liber pentru că suntem liberi. Vă 
aștept sâmbătă începând cu ora 16:00 la Piața Universității, cu drag!  

Pompiliu Diplan: Mulțumim foarte mult! Doamna doctor Nițulescu! Vă rog frumos!  
Anca Nițulescu: Îndemn, în primul rând, personalul medical să vină la protest pentru că 

personalul medical este o forță. Măsurile care se vor a fi implementate în această perioadă, se 
implementează în mare parte prin corpul medical. Și atunci dacă sistemul lovește până și în 
corpul medical, sincer... nu știu, de fapt, pe cine se va baza... Deci ideea este că personalul 
medical, orice s-ar spune, a dus greul în timpul pandemiei, a tratat bolnavi, și-au făcut datoria și 
au pus suflet în ce-au făcut. Și nu cred că merităm să fim hărțuiți, efectiv, fără niciun motiv 
pentru o prezumție de boală. Plus... n-am apucat să spun... că de multe ori PCR detectează 
fragmente de ARN care nu este infecțios în faringe. Se știe că și persoanele care au trecut prin 
boală sunt testate după aceea periodic până la negativarea testului PCR și de multe ori testul 
nu se negativează pentru că persoana încă poartă în faringe resturi de ARN, dar care nu este 
infecțios. Deci testul acesta este foarte relativ și testarea săptămânală a unei persoane 
sănătoase, de altfel, este un nonsens... sincer! Plus că personalul medical e obligat să poarte 
acel echipament de protecție care protecție acționează în ambele sensuri... nici eu nu mă pot 
infecta de la pacient, dar nici pacientul nu se poate infecta de la mine, până la urmă... Deci 
chem personalul medical să-și apere drepturile și pe această cale a protestelor publice. 

Pompiliu Diplan: Bravo! Mulțumim! Gabriela Calițescu...  
Gabriela Calițescu: Eu voi fi, ca de fiecare Piață alături de tine, alături de Marina 

Alexandru, alături de Anca Nițulescu, alături de fiecare cetățean român care luptă pentru 
drepturile și libertățile sale. Și, da!, trebuie să vină fiecare cetățean român, indiferent că vorbim 
de adulți, de vârstnici, de bunici, de tineri, de copii... toată România trebuie să fie în stradă. Nu 
numai la București. Ieșiți în fiecare oraș, ieșiți în fiecare comună în fața Primăriei pentru că este 
momentul să le demonstrăm că, da!, puterea în România este dată de poporul român. Nu de 
politicieni. Și lor le putem ura doar atât... Să-și facă bagajele și să plece acasă, să lase lumea 
competentă pentru că nu cred c-am avut nevoie tot poporul român să vină un Arafat să ne 
spună să ne spălăm pe mâini pentru că asta am luat-o din educație de la bunicii, de la părinții 
noștri, da?, că facem parte dintr-o generație care am fost, în primul rând, educați de bunicii 
noștri, după care părinții noștri... că așa era pe vremea lui Ceaușescu, da?, părinții mergeau la 
serviciu, bunicii erau acasă și aveau grijă de nepoți... facem parte dintr-un popor educat, nu 
suntem în lumea a treia... Și lăsați-ne pe fiecare să ne facem treaba așa cum trebuie... Și cu 
asta am spus tot! Toți trebuie să fin acolo prezenți. Oriunde în România!  

Pompiliu Diplan: Absolut toți, Gabriela... (...) Domnule ziarist de investigații Ion Spânu 
vreau ca dumneavoastră care ați fost invitatul nostru să și încheiați... probabil un citat din cartea 
dumneavoastră... 

Ion Spânu: Nu, nu... nu din cartea mea... Ultimul articol al lui Eminescu despre pornirile 
guvernului...  

Pompiliu Diplan: Ia să auzim! 
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Ion Spânu: Ia să vedem! ”Dar credem că nu este nevoie a argumenta mult spre a 

convinge despre urâta pornire a guvernului. Trebuie să-l așteptăm de acum la alte măsuri și 
mai odioase pentru că panta este alunecoasă și nu are piedică până în prăpastie.” (...) 

 Pompiliu Diplan: Vă așteptăm alături de noi sâmbătă, 24 iulie, Piața Universității, 
București, zona fântâni... dacă nu puteți acolo, mergeți în Piața Victoriei, mergeți în piețele 
voastre, unde vreți voi... 

Ion Spânu: În fața blocurilor... 
Pompiliu Diplan: În fața blocului... ieșiți cu un steag!... Astăzi am cumpărat 100 de steaguri 

de la fabrica de steaguri... o să le punem pe țevi cu băieții din ”Starea de libertate” și-o să 
vedeți foarte multe steaguri în Piața Universității. Vă așteptăm alături de noi poimâine! 

Ion Spânu: Da dumneavoastră nu sunteți în stare de alertă? 
Pompiliu Diplan: Nu! Suntem în stare de libertate! Doamne, ajută! 
Vizionând înregistrări și analizând rapoartele de monitorizare ale ediția emisiunii 

“Starea de libertate” din 22.07.2021, Consiliul a constatat că aceasta a fost difuzată cu 
încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, și ale art. art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul 
audiovizualului.  

În esență, pe de o parte, membrii Consiliului au reținut că, în cadrul acestor ediții, 
au fost prezentate informații nereale în legătura cu impunerea obligativității vaccinării 
împotriva coronavirusului COVID-19 și cu necesitatea de a protesta impotriva acestei 
presupuse obligativități, acestea nefiind verificate și prezentate în mod impartial, cu 
bună-credință, fapt ce nu a asigurat o distincţie clară între fapte şi opinii, nu a favorizat 
libera formare a opiniilor, așa cum dispun articolele invocate, care reglementează 
dreptul publicului la informare corectă.  

Astfel, în cadrul emisiunii “Starea de libertate” din 22.07.2021, în contextul temei 
emisiunii, redată sub titlul titrat pe ecran: 24 IULIE – PIAȚA UNIVERSITĂȚII – 16:00, 
atât moderatorul, cât și invitații au fost împotriva vaccinării obligatorii anti-Covid, 
afirmându-se că, prin vaccinare, autoritățile vor să obțină bani, că oamenii sunt cobai 
într-un experiment și sunt șantajați să se vaccineze, cerând oamenilor să protesteze 
împotriva acestei presupuse obligativități, în ziua de 24 iulie. De pildă:  

Mihaela Bujor: sunt dovezi evidente prin care îți poți da seama că acest vaccin 
n-are niciun scop medical... Atâta timp cât tu mă pui pe mine să intru la 
restaurant... mă condiționezi... la un restaurant, la un spectacol sau în oricare alt 
loc... la un spital, da?... nu are treabă cu sănătatea noastră. Este un plan bine pus 
la punct cu sute de ani, nu intrăm mai în amănunt... 

Mihaela Bujor: Acuma, exact cum s-a spus de-atâtea ori, covidul a fost creat 
pentru vaccin... este ocazia ideală pentru a-și duce la capăt oculta asta mondială 
planul de control al populației. 

Mihaela Bujor: Vreau să-i invit pe toți cei care au ascultat, care sunt la curent 
cu toate... să iasă în stradă pentru că nimeni nu poate conduce atunci când 
nimeni nu se supune! 

Mihaela Bujor: Nesupunerea în masă este singura noastră șansă. Să ieșim cât 
mai mulți! 

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, spre 
exemplu, că vaccinurile ar fi experimentale și că, în această împrejurare, populația ar fi 
devenit cobai. Aspect față de care, Consiliul subliniază că este de notorietate faptul că, 
în această perioadă de pandemie, 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 
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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 
experimentale și testate pe populație, pe rol de cobai, ca acțiuni conspirative. 

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 moderator și invitați, care ar fi permis 
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.  

Totodată, prin raportare la aceste aspecte, Consiliul a mai reținut că modalitatea în 
care au fost analizate subiectele în cauză, nu a fost una imparțială, echilibrată, cu bună-
credință, nefiind asigurată o distincție clară între fapte și opinii, cu consecința afectării 
dreptului publicului de a primi informații obiective. Din această perspectivă, Consiliul a 
mai constatat că emisiunea a fost difuzată cu încălcarea principiilor de informare, așa 
cum sunt reglementate de art. 64 alin. (1) lit. a și b) din Codul audiovizualului, în sensul 
cărora informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă, prin asigurarea unei distincţii clare între 
fapte şi opinii.  

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. 

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate pentru 
fapte similare, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 
alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu 
amendă de 40.000 lei.   

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

În temeiul prevederilor 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 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 pentru postul NAŞUL TV) se 
sancţionează cu amendă în cuantum de 40.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 
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3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, și ale art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 

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

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

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 40.000 lei postul 

NAŞUL TV, deoarece, în cadrul ediție emisiunii  “Starea de libertate” din 22 iulie 2021, 
au fost prezentate informații nereale în legătura cu vaccinurile împotriva coronavirusului 
COVID-19, acestea nefiind verificate și prezentate în mod impartial, cu bună-credință, 
fapt ce nu a asigurat o distincţie clară între fapte şi opinii, nu a favorizat libera formare a 
opiniilor, așa cum dispun articolele 3 din Legea audiovizualului și 64 Codul 
audiovizualului.” 

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

 
 

 
VICEPREȘEDINTE,  

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 
 


