Decizia nr. 360 din 21.10.2021
privind sancționarea cu somație publică 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 raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamației
înregistrate sub nr. 7389/12.08.2021 cu privire la emisiunea Să vorbim despre tine difuzată
de postul de televiziune Nașul TV în data de 12.08.2021.
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 raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64
alin. (1) lit. b) 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:
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată și
prezentată în mod imparțial și cu bună-credință.
În fapt, postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 12.08.2021, în direct, în
intervalul orar 12:55-13:44, emisiunea Să vorbim despre tine. Emisiunea a fost difuzată cu
mențiunea RELUARE și cu semnul de avertizare AP. Invitatul emisiunii: Adina Alberts
(medic dermatolog).
Conform raportului de monitorizare: Titluri și informații afișate pe ecran cu privire la
aspectele reclamate: AȚI FOST DISCRIMINAȚI DIN CAUZA VACCINĂRII?; TEL: 0759
812 912 / TELEGRAM, SIGNAL: 0762 090 780
Subiectul discutat în emisiune: modul în care a fost gestionată pandemia de Covid-19
în România și în alte țări.
Sel 1 (rep 37:41-42:47, sel 13.mp4) Gabriela Calitescu: Ați văzut că în Italia cei care s-au
vaccinat și au primit acele certificate...
Adina Alberts: Certificatele alea conțin trei rubrici. Să nu uităm, să nu le omitem, avem în
continuare...
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Gabriela Calitescu: Nu, da` altceva voiam să spun eu. Au dat foc acelor certificate în
piață, alături de cei care nu s-au vaccinat, pentru că au înțeles că odată ce vor ceda, își vor
pierde drepturile și ei, la fel ca și cei care sunt nevaccinați. Cum priviți lucrurile, având în
vedere că, iată, în România... și în România avem aceste aspect, unii care s-au vaccinat, alții
care nu...
Adina Alberts: Eu văd lucrurile astea ca un... ca o dovadă că ne îndreptăm către
normalitate. Este imposibil să nu se termine lucrurile astea la un moment dat, este imposibil.
Deci, sunt atât de optimistă din punctul ăsta de vedere...
Gabriela Calitescu: Cam cât... cât vor ține pandemia? Că de obicei pandemia durează doi
ani, așa, din ce am văzut noi în istoria noastră, da... în istoria omenirii, nu în a românilor.
Adina Alberts: Odată ce virusul va căpăta o mutație, și încă o mutație, și încă o mutație,
oamenii care s-au vaccinat, care au fost cuminți și ascultători, și au mers și s-au vaccinat, vor
vedea că trebuia să mai facă încă unul, încă unul, încă... încă cinci, încă zece, încă nu știu
câte, acești oameni vor fi primii care vor ieși în stradă pentru că vor înțelege, în sfârșit, că sunt
mințiți.
Gabriela Calitescu: Dar mai există... se tot vehiculează că există soți, da, care unul s-a
vaccinat, altul nu, și se spune că acele proteine Spike pot fi transmise, prin sărut, prin contact
sexual, prin salivă...
Adina Alberts: Bun! N-avem de unde să știm. Eu nu am găsit niște cercetări...
Gabriela Calitescu: Că au fost, iată, blocate în foarte multe țări transfuziile, care s-au
vaccinat să nu...
Adina Alberts: Transfuziile, nu știm pe ce perioadă. Deci astea, toate lucrurile astea fac
parte din acest context mare al nesiguranței, pentru că aceste vaccinuri nu s-au testat
suficient...
Gabriela Calitescu: Dar nu pot considera că, iată, ne pot transmite anumite lucruri și
nimeni nu-i ia în vizor ca să îi investigheze să vadă care sunt schimbările, cine le face...
Adina Alberts: Lucrurile astea vor apărea, în timp, pe măsură ce... așa cum a apărut
miocardita. Deci, în luna ianuarie, când am început să vorbesc public și am susținut, oameni
buni, să stăm să vedem nu știu ce, toți au sărit în capul meu, că eu sunt aia care mă plimb în
continuare cu Dacia 1100, că lumea evoluează și eu nu văd că ar trebui să evoluăm și noi și
că vin și spun prostii. Ăsta este vaccinul Ferrari, vezi Doamne, ăsta e ultimul tip! Eu mă plimb
în continuare cu Dacia 1100. Bun! Lăsând la o parte asta, mai bine să te plimbi cu Dacia 1100,
pentru că știi, dar cu ghilimelele de rigoare pe care le înțelege toată lumea, eu asta fac în
medicina pe care o... și în medicina estetică, și în chirurgia plastică și în tot ceea ce fac, eu
merg pe lucruri experimentate, la care știu cum să... știu cum...
Gabriela Calitescu: Să acționați.
Adina Alberts: (...) care reacții adverse sunt, eu cunosc aceste produse, pe alea le
folosesc, nu fac experiențe pe oameni, niciodată nu fac experiențe pe pacienții mei.
Gabriela Calitescu: Da, dar dacă tot vorbim, iată, de un ser care...
Adina Alberts: Și a apărut miocardita, că asta voiam să vă zic. A apărut cel puțin una, dar
sunt multe, vor apărea toate, din păcate, din nefericire.
Gabriela Calitescu: Avem situații în care, iată, sunt tineri care au decedat și n-au avut
nicio problemă de sănătate.
Adina Alberts: Da, nimeni nu vrea să facă legătura, nimeni. Suntem într-o... într-un soi
de... de țară a autiștilor.
Gabriela Calitescu: Da, oamenii care s-au vaccinat, oamenii care s-au vaccinat, de ce nu
sunt luați în... într-un calcul în așa fel încât o dată la 2 săptămâni să te vadă un medic, să stea
de vorbă cu tine...
Adina Alberts: Pentru că nimănui nu-i pasă.
Gabriela Calitescu: Cum te simți, ce transformări ai.... ai sau nu ai.
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Adina Alberts: Nimănui nu-i pasă. Am fost contactată și eu...
Gabriela Calitescu: Păi și atunci care este raportul acestui act medical?
Adina Alberts: Deci încă o dată, oamenii au văzut că nimănui... nimănui, de fapt, nu îi
pasă de sănătatea lor și atuncea ei au înțeles lucrurile astea și fiecare pasăre pe limba ei. Asta
am vrut să spun și am spus-o și mai devreme. Pe măsură ce această campanie a fost mai
agresivă, pe atâta lumea a căpătat... a avut mai puțină încredere în vaccinare și sunt foarte
mulți care s-au vaccinat pentru că au vrut să călătorească sau pentru că îi dădea afară din
serviciu, sunt foarte mulți care s-au vaccinat constrânși, nu pentru că au vrut ei să o facă, nu
pentru că au crezut că aia e soluția. Dacă tu faci un 5 milioane de vaccinați, dintre care
jumătate sunt constrânși... deci noi în țară avem undeva în jur de 25% din populație vaccinată
până în acest moment.
Gabriela Calitescu: Slavă Domnului, zic!
Adina Alberts: Dacă ar fi fost Sinopharm-ul, acel vaccin chinezesc, unul din celelalte...
deci sunt 4 sau 5 vaccinuri chinezești, eu vorbesc de Sinopharm-ul, vaccinul Sinopharm este
produs de instituția cea mai importantă, cum ar fi Institutul Cantacuzino din România, este
instituție de stat și s-a dovedit foarte eficient.
Gabriela Calitescu: Dar de ce nu a făcut vaccin? Că și noi avem oameni competenți. De
ce nu a făcut și România?
Adina Alberts: Bun! Altă discuție. Pentru că nu s-a vrut.
Gabriela Calitescu: Doamna doctor, iată am ajuns la finalul emisiunii, eu vă mulțumesc
foarte mult (...)
După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea unor secvențe din înregistrări,
membrii Consiliului au apreciat că modul în care au fost aduse la cunoștința publicului
unele afirmații referitoare la vaccinare și vaccinurile utilizate în țara noastră a fost unul de
natură să afecteze corecta informare a publicului.
Astfel, în contextul discuțiilor s-a acreditat faptul că ”vaccinul”, fără distincție, este
deosebit de periculos pentru tineri, că provoacă miocardită și decesul unor tineri care nu
aveau probleme de sănătate, fără a se preciza în concret câte cazuri au fost documentate
și dovedite în acest sens, ori relația de cauzalitate între decesul unor persoane și
administrarea vaccinului, în condițiile în care în România sunt disponibile patru tipuri de
vaccin autorizate de agențiile medicale europene și internaționale.
Cu privire la acest aspect, membrii Consiliului au reținut că discutarea respectivului
subiect s-a limitat doar la afirmațiile generale exprimate de moderatoare și interlocutoare,
fără să fie prezentate argumente consistente și concrete în susținerea respectivelor situații
imputate administrării unui vaccin, cu indicarea acestuia, fapt de natură să afecteze
informarea publicului referitor la subiectul adus în atenția sa, acesta fiind privat de o
informare corectă, verificată și imparțială, privind subiectul abordat, așa cum o impun
prevederile legale.
Membrii Consiliului au apreciat că la prezentarea unui subiect de interes public
deosebit, referitor la aspecte ce țin de sănătatea publică, radiodifuzorul nu a abordat întrun mod echilibrat și obiectiv informațiile privind posibilele efecte ale vaccinurilor, în
condițiile în care pe parcursul discuțiilor s-au acreditat idei precum că acestea reprezintă
un ser ”experimental”, care induce boli grave, ”miocardita”, ori ”transformări” și că
autoritățile sunt nepăsătoare față de aceste probleme, situație de natură să agraveze
starea de confuzie și neîncredere a publicului în vaccinare ca metodă de prevenție, în
sistemul public de sănătate și în gestionarea de către autorități a situației provocate de
pandemia COVID- 19.
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Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii
Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică.
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 (2) 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 somație publică de
intrare în legalitate pentru încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) 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 somație publică postul Nașul TV,
întrucât, în emisiunea ”Să vorbim despre tine” din data de 12 august 2021, în cadrul
discuțiilor referitoare la vaccinarea anti-Covid 19, nu au fost respectate dispozițiile art. 64
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 se asigure că informarea cu privire la un
subiect, fapt sau eveniment este corectă, verificată și prezentată în mod imparțial și cu
bună-credință.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
VICEPREŞEDINTE,
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU
Întocmit, Serviciul Juridic,
Reglementări și Relații Europene,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

