
 

 
Decizia nr. 362 din 21.10.2021 

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI  ŞI 
ASOCIAŢII S.A.     C.U.I. 30151536 

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

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

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

Audiovizualului a analizat raportul întocmit  de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 
8748/26.09.2021,  cu privire la emisiunea “Breaking News” din 26.09.2021 difuzată de postul 
NAŞUL TV, în data de 26.09.2021.  

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 raportului 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. 64    alin. (1) lit. a) și b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului), potrivit cărora 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, în data de 26.09.2021, în intervalul orar 18:45:40 - 21:11:39, postul NAȘUL TV 

a difuzat emisiunea „Breaking News” (cu mențiunea „DIRECT” pe ecran), moderată de 
Gabriela Calițescu. În cadrul acesteia,  s-a transmis un protest din București (la Ministerul 
Sănătății, Ministerul Educației și în Piața Victoriei), iar Gabriela Calițescu (realizatoare) a 
prezentat scandările, a comentat și a realizat interviuri cu protestatarii, iar în emisiune au mai 
fost redate discursuri ale protestatarilor și s-au făcut afirmații (ale realizatoarei și ale unor 
protestatari) despre autorități și despre vaccinare, testare, starea de alertă, purtatul măștii 
sau pașapoarte, certificat de vaccinare sau testare, „pașaportul verde”, restricții și despre 
copii și vaccinarea acestora la școală.  

Pe ecran s-a titrat: ȚARA ÎNTREAGĂ S-A RIDICAT ÎMPOTRIVA "DICTATURII 
MEDICALE"!  „CERTIFICATUL VERDE” – DE LA LIBERTATE LA DICTATURA”. 

Redăm constatările reținute în raportul de monitorizare: 
Emisiunea a început prin redarea unor scandări (sel.1) ale protestatarilor: „Arafat judecat 

pentru sângele vărsat”. 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.1, rep.00:45): Bună ziua România. Bună seara 

România de fapt. Iată în acest moment, românii sunt prezenți în față la Ministerul Sănătății, se 
scandează „Fără pașapoarte”, se scandează „Nu vrem vaccinare, nu vrem testare”, se 
scandează „Vrem copiii noștri la școală normală”. Iată, foarte, foarte multe mesaje adresate 
aici la cei de la Ministerul Sănătății. Iată suntem live și pe TV în acest moment. Toată lumea 
scandează „Fără pașapoarte, avem imunitate”. Reacția poporului este clară având în vedere 
tot ceea ce s-a întâmplat ieri, în văzul tuturor, unde 5000 de peneliști au putut să se 



 

 

îmbulzească la cabina de vot, unde nici vorbă de distanțare, nici vorbă de nimic. Ei au 
dreptul să se adune 5000, românii nu au dreptul să se adune la proteste mai mult de 100, unde 
o fi normalitatea? Tocmai cei care dau astfel de hotărâri nu le respectă, în frunte bineînțeles 
cu președintele României, care culmea, a stat foarte ironic fără mască. Iată românii își doresc 
normalitate în propria țară. Românii spun, nu suntem animale. (n.n - Gabriela Calițescu 
(realizatoare) prezintă lozincile strigate de protestatari), „Nu vrem să fim conduși de hoți”, 
următorul mesaj. (n.n. – în prim-plan e arătată o pancartă a unui manifestant pe care scrie: „NU VA 
VACCINATI; PECETA LUI ANTICRIST (SATAN)”, „LEPĂDARE de HRISTOS” și a fost redat în 
continuare discursul la portavoce al lui Dumitru Bălan (organizatorul protestului). 

 Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.1, rep.02:39): 
Oameni buni, înainte de a pleca, pentru că avem treabă și la Ministerul Educației, să-i cerem 
demisia ministrului Câmpeanu pentru ceea ce a făcut. Înainte de a pleca să le transmitem 
următorul lucru: dacă vor închide din nou școlile, aici ne vor vedea peste două săptămâni (...) 
Lăsați copiii să învețe! 

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.1, rep.03:23): Iată mesajul domnului Dumitru Bălan, 
organizatorul acestui protest: Lăsați copiii să învețe! Altfel vă veți trezi cu milioane cel puțin 
un milion de părinți nemulțumiți în fața Ministerului Sănătății.  

Protestatari (au scandat): Rușine, rușine, rușine să vă fie! 
Gabriela Calițescu (realizatoare): „Rușine, rușine să vă fie!”, iată asta strigă oamenii liberi 

care sunt în acest moment în fața Ministerului Sănătății. 
Protestatari (au scandat; sel.1, rep.04:33): Criminalii! Criminalii! 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.1, rep.04:47): Da, asta se scandează, „Criminalii!”, da. 
Protestatari (au scandat, sel.1, rep.05:00): Jos masca!  
Gabriela Calițescu (realizatoare; aceasta scandează  sel.1, rep.05:01): Jos masca, care nici 

acum după un an jumătate n-o găsim în nicio farmacie unde să avem acele instrucțiuni că da, 
dacă o purtăm sau dacă o purtăm ne protejează pe noi sau dacă o purtăm îi vom proteja pe cei 
de lângă noi. Nu avem nici măcar o opinie publică în acest sens, decât o cerință absurdă care 
s-a dovedit că nu, nu este valabilă. Pentru că dacă ne uităm un pic în spate în urmă cu un an 
când a devenit obligativă, această mască ar fi trebuit să nu mai existe Covid, nu? Pentru că se 
respectau, oamenii au fost amendați, românii au fost amendați, unu câte unu, chiar urmăriți. 
Chiar am văzut o postare aseară a unui lider de sindicat, președintele de sindicat Bogdan 
Bănică care a spus că nu mai înțelege cum în momentul în care la un congres se pot întâlni 
5000 de politicieni fără nicio problemă și iată unde polițiștii primesc din nou ordine să 
urmărească poporul român, să fie pedepsit, să fie amendat da? În condițiile în care Poliția ar 
trebui să facă altceva, ar trebui să ne apere pe noi de hoți, ar trebui să ne apere de conducătorii 
auto care sunt drogați, băuți și așa mai departe, da? Oare chiar așa s-o fi terminat 
infracționalitatea în România încât ultimul lucru care se întâmplă în România sunt cei care iată 
nu respectă aceste cerințe ale Guvernului, a unui Guvern care culmea, tocmai el nu le respectă 
și atunci pretenții să ai de la poporul român să facă treaba asta în condițiile în care, am văzut 
cu toții pe față, da? (rep.07:13) (...) „Nu uitați, veți fi judecați”, asta se scandează în acest 
moment.  

Protestatari (au scandat, sel.1, rep.07:28): Judecați și condamnați! 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.1, rep.07:28): „Judecați și condamnați!”, acesta este 

mesajul care iată este scandat.  
Manifestant (scandează): „Jos cu starea de alertă!”  
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.1, rep.07:40): Următorul mesaj este „Jos cu starea de 

alertă!”  
Următorul mesaj este „Jos cu starea de alertă!”, veșnica stare de alertă.  
 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.1, rep.09:36): Acum se îndreaptă grupul de români 

spre Ministerul Educației.  
 Protestatari (au scandat, sel.1, rep.10:34): Fără vaccinare! 
 Protestatari (au scandat, sel.1, rep.13:17): Fără pașapoarte! 
 În imagini s-a putut vedea că Gabriela Calițescu (realizatoare, sel.1, rep.13:17) s-a deplasat 

împreună cu protestatarii.   
 Protestatari (au scandat, sel.1, rep.13:39): Arafat, judecat pentru cei legați de pat! 
S-a titrat (sel.1, rep.13:44): „CERTIFICATUL VERDE” – DE LA LIBERTATE LA DICTATURA   
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.1, rep.14:21): Peste 1000 de oameni se deplasează 

acum spre Ministerul Educației. Știm foarte bine lucru (...)  



 

 

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2): Cel mai deranjant pentru părinți, acel ordin comun al 
Ministerului Sănătății și cu Ministerul Educației unde nicio unitate școlară nu răspunde corect. Iar la 
fel părinții trebuie să știe exact absolut tot ceea ce se întâmplă cu copilul lor. Părinții trebuie să știe 
fiecare zonă în care-și lasă copilul și mai ales că mergem la o unitate școlare indiferent că vorbim de 
grădinițe, vorbim de școli, este important să putem verifica. Ce dezinfectant folosesc. (n.n. – sel.2, 
rep.00:31; realizatoarea Gabriela Calițescu a vorbit despre purtarea măștii și despre vaccinare) Este 
extrem de important să înțelegem de ce nu au voie copiii noștri fără măști, în condițiile în care, 
chiar și eu personal când am intrat în secretariatul unității școlare unde am copilul la școală, 
doamnele stăteau fără măști. Cum poți tu ca părinte să te simți, în condițiile în care știi că al 
tău copil este obligat să poarte mască, iar adulții din acea unitate școlară în momentul în care 
nu sunt în prim plan sunt foarte liberi. Așa cum de fapt ar trebui să fim toți. Și iar la fel, puteți 
încerca și dumneavoastră să mergeți la orice farmacie sau la orice magazin sau la orice 
supermarket să căutați dacă pe aceste mărci care iată se doresc din nou reintroduse și în 
spațiul liber, dacă găsiți cel puțin un prospect în care să fie scris că ne salvează dacă purtăm 
acea mască de covid-19 sau dacă noi cei care o purtăm îi salvăm pe cei de lângă noi. Iar la fel, 
în condițiile în care știm foarte bine că vorbim de vaccinuri experimentale adică în fază de 
testare și asta o regăsim pe toate site-urile producătorilor de vaccin, sunt specificate că sunt 
în fază de testare, cum poți să obligi poporul tău, tu Guvern al României care ești, ești plătit 
din banii românilor, să ne reprezinți interesele și mai ales să fie respectate pe deplin drepturile 
fundamentale ale omului. La fel cum au mai explicat în nenumărate emisiuni, atât eu cât și 
colegii mei, v-au arătat foarte clar cum rând pe rând,  a căzut fiecare articol din Constituția 
României. Tocmai asta este  responsabilitatea fiecărui cetățean român de a-și apăra țara 
pentru că da, România este a poporului, nu a guvernanților, nu a politicienilor. Când vom 
înțelege asta probabil vom fi 10 milioane în stradă în toată România, indiferent, indiferent de 
localitatea în care suntem. Fiecare român ar trebui să fie în fața fiecărei primării, fiecare român 
ar trebuit să fie în fiecare sătuc, în fiecare oraș, în fiecare județ. 

 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.02:51) a făcut unele afirmații despre 
Ministerul Educației: Da, peste câteva zeci de minute vom fi, peste câteva minute vom fi și în 
piața Victoriei. În acest moment ne deplasăm către Ministerul Educației. Ministerul Educației 
care nu a răspuns oficial nici în acest moment la câteva întrebări, la fel. 

 Gabriela Calițescu (realizatoarea s-a inclus în rândul protestatarilor; sel.2, rep.03:10): 
Iată suntem în jur de 3000 de oameni, sunt estimări.   

 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.03:20): Sorin, hai să arătăm, iată și la Sala 
Palatului în acest moment sunt evenimente, sunt evenimente unde românii se duc să se 
distreze. 

 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.04:56), împreună cu un o altă persoană a 
făcut unele afirmații despre vaccinare): Cel certificat de vaccinare sau acel certificat de testare, 
nu mai mult de 72 de ore parcă, nu? Nu mai știu exact care mai sunt criteriile, că le schimbă 
după cu bunul plac.  

Sorin (voce off; sel.2, rep.5:14): Ca să meargă la teatru ... 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.05:16): Da, trebuie. 
Sorin (voce off; sel.2, rep.5:16): Trebuie să se vaccineze. 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.05:17): Da. 
Sorin (voce off; sel.2, rep.5:17): În concluzie vaccinarea e un teatru. 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.05:19): Da, bine punctat Sorin. 
Un participant la protest a precizat că Piața Victoriei e destinația lor. 
 Protestatari (au scandat, sel.2, rep.05:44): Nu cedăm, nu ne vaccinăm!  
 Protestatari (au scandat, sel.2, rep.): Fără vaccinare! 
 Protestatari (au scandat, sel.2, rep.10:01): „Jos dictatura!” 
 Protestatari (au scandat, sel.2, rep.11:23): „Jos cu pașapoartele!” 
 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.11:41): Iată vedeți acum imagini, noi ne 

îndreptăm pe strada General Berthelot unde se află Ministerul Educației.. Iată vedeți chiar sunt 
foarte, foarte mulți români, așa cum a estimat cineva, e vorba de 3000 de persoane în acest 
moment, poate se umple străzile Bucureștiului la modul cel mai frumos și poate se simte 
vibrația în întreaga Românie, poate românii vor înțelege că este momentul să ia atitudine. 
Poporul este cea mai mare forță pe care o are fiecare țară. Forța cea mai mare. Noi trebuie să 
înțelegem acest lucru că nu trebuie să ne supunem atâta timp cât poporul nu își dorește acest 
lucru, dar așa cum știți, în ultimul an jumate niciodată poporul nu a contat în viziunea niciunui 
Guvern, în viziunea niciunui politician și mai ales în viziunea veșnicului secretar de stat Raed 



 

 

Arafat care ia decizii peste decizii și nu este capabil să răspundă la o întrebare. Așa cum știți 
și Nașul TV este tot timpul discreditat de instituția asta, DSU, păstorită de nimeni altul Read 
Arafat, care a avut printre altele în 2020, 7 funcții, 7 funcții foarte bine plătite în condițiile în 
care în România există milioane de copii care nu au cele trei mese pe masă. Cele 3 mese 
normale, ca să zic așa. Asta este România, nu dragilor? Noi suntem stăpâni în această țară și 
trebuie să conștientizăm acest lucru. Ei nu pot guverna dacă poporul nu dorește, așadar 
haideți dragi români luați atitudine, ieșiți oriunde ați fi. Iată la Timișoara lumea este în stradă, 
la Constanța lumea este în stradă.  

 Protestatari (au scandat, sel.2, rep.13:34): Fără vaccinare! 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.13:35): Așteptăm să se ridice Iașiul, Suceava, 

Botoșaniul, Vasluiu, Focșanii, da. Brăila, Bacău. Craiova. 
 Protestatari (au scandat, sel.2, rep.13:49): „Fără testare!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.13:51): Aradul, Timișoara vi le spun așa cum 

îmi vin în minte în acest moment pentru că nu știu dacă dumneavoastră simțiți acasă, emoția 
pe care o emană acești români adevărați care-și asumă de fiecare dată, fiecare ești în stradă, 
care își asumă de fiecare dată să fie iată o țintă pentru Guvern, nu? (...) momentul care suntem 
toți, suntem cea mai mare forță.  

Protestatari (au scandat, sel.2, rep.14:19): „Nu vrem să fim conduși de hoți!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.14:19): Da, nu vrem să fim conduși de hoți, 

acești hoți care au îndatorat România și nu știm pentru ce. Nici la acest moment nu știm pentru 
ce. Dar știm că acest Guvern ne-a umilit ca popor, înmormântându-ne persoanele dragi în saci 
de plastic, fără a fi îmbrăcați creștinește, fără a fi curățați, fără ai putea vedea, fără a ne lua 
rămas bun cum spune tradiția. Cine a hotărât toate aceste lucruri? Haideți să ne amintim cine 
a fost atunci în acel Guvern, nimeni altul decât Nelu Tătaru care acuma este consilierul 
domnului Câțu, da? Nimeni altul decât Raed Arafat, secretar de stat, care a interzis zecilor de 
mii de bolnavi de cancer să nu fie tratați, care au introdus acel regulament stupid, deși românii 
plătesc taxele și impozite pentru sănătate. Oare de ce? 

Protestatari (au scandat, sel.2, rep.15:24): „Toată țara în stradă!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.15:24): Toată țara în stradă, oriunde ai fi 

române! Cereți  
Drepturil,e nu avem doar obligații. Nu suntem sclavi, să avem doar obligații. Suntem 

stăpâni în a noastră țară vorba domnului Mihai Târnăveană, noi suntem, în România nu suntem 
în gazdă sau ceva de genul, iertați-mă.  

 Protestatari (au scandat, sel.2, rep.16:52): „Nu închide școlile!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.17:06): Iată am ajuns la Ministerul Educației și 

Cercetării. Ministerul Educației și Cercetării care a introdus deja la zona preșcolară, ai noștri 
copii trebuie să știe că trebuie să-și facă absolut toate vaccinurile, total absurd pentru că, 
pentru fiecare act medical părintele trebuie să răspundă nicidecum unitatea școlară, ceea ce 
este absurd. Oare cine o controla în aceste momente tot ce înseamnă în manuale, caiete 
speciale pentru ai noștri copii, oare cine? 

Protestatari (au scandat, sel.2, rep.17:40): „Demisia!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.17:40): Se strigă în acest moment demisia 

ministrului Sorin Cîmpeanu. 
 La Ministerul Educației și Cercetării, un reprezentant al protestatarilor, Dumitru Bălan 

(organizatorul protestului) a transmis mesaje (n.n. - a fost redat în imagini) la o portavoce, a avut o 
serie de revendicări pentru ministrul Educației. 

Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.2, rep.19:21): Vrem să 
oprească nebunia cu închiderea școlilor, școlile trebuie să meargă, să nu se mai oprească 
niciodată, să nu se mai închidă. Doi, a doua revendicare. Să se elimine obligativitatea purtării 
măștilor pe fețele copiilor.  

Protestatari (au scandat, sel.2, rep.19:44): „Jos masca!” 
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.2, rep.20:17): Nici să 

nu se gândească să vaccineze vreun copil în incinta școlii. Fără vaccinare în școli! Dacă 
părinții vor să-i vaccineze, îi duc la medicii de familie și la medicii pediatri. (...) 

Protestatari (au scandat, sel.2, rep.20:41): „Fără vaccinare!” 
 Dumitru Bălan (organizatorul protestului) în discursul la portavoce a cerut ca școala „să 

meargă” și a avut și alte revendicări legate de școală, iar o protestatară (la portavoce) a avut anumite 
revendicări privind testarea și vaccinarea copiilor în școli. 

Protestatari (au scandat, sel.2, rep.24:44): „Copiii noștri nu-s cobaii voștri!” 



 

 

Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.2, rep.26:59): În 5 
minute vom pleca către Piața Victoriei și acolo avem un mesaj pentru toți guvernanții care au 
luat aceste măsuri abuzive, ilegale și neconstituționale, să plece pentru că nu mai suportăm! 

Protestatari (au scandat, sel.2, rep.27:23): „Demisia!” 
Protestatară (mesaj la portavoce, sel.2, rep.28:48): Am venit să vă spunem să luați mâna 

de pe copii, să nu vă atingeți de ei, pentru că vă vom acuza de rele tratamente aplicate 
împotriva minorului. Nu aveți dreptul nici legal și nici moral să constrângeți părinții să-și 
vaccineze sau să-și testeze copii (...)  

 Protestatară (mesaj la portavoce, sel.2, rep.30:50): Am venit să vă cerem să emiteți un 
ordin prin care să interziceți cu desăvârșire testarea și vaccinarea copiilor în școli până la 
vârsta de 18 ani (...)    

S-a titrat: TARA INTREAGA S-A RIDICAT IMPOTRIVA "DICTATURII MEDICALE"!(sel.2, 
rep.31:21); MINISTERUL EDUCAȚIEI, BUCUREȘTI 

Protestatari (au scandat, sel.2, rep.32:36): „Sunteți penali!”  
Protestatari (au scandat, sel.2, rep.34:42): „Jos Câmpeanu!” 
Protestatari (au scandat, sel.2, rep.36:05): „Copii noștri nu-s cobaii voștri!” 
Protestatari (au scandat, sel.2, rep.37:24): „Jos masca!” 
Protestatar (sel.2, rep.38:35): Sunt niște criminali! 
Protestatari (au scandat, sel.2, rep.38:35): „Criminalii!” 
Protestatari (au scandat, sel.2, rep.39:36): „Lăsați copii să respire!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.41:07): Și acum grupul de români se îndreaptă 

spre Piața Victoriei, ați văzut mesajele adresate ministrului Sorin Câmpeanu, ministrul 
Educației. 

Protestatari (au scandat, sel.2, rep.41:20): „Jos cu pașapoartele!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.41:25): Se scandează pe tot traseu diverse 

mesaje, „Jos cu pașapoartele!”. În acest moment sunt 3 mii de oameni în București. Și aici la 
ministerul Educației s-au mai alăturat români. (sel.2, rep.41:59) Suntem curioși în Piața 
Victoriei dacă vom fi tot atâția sau mai mulți.  

Protestatari (au scandat, sel.2, rep.42:12): „Jos experimentele!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.42:14): Drepturile fundamentale ale omului 

spun foarte clar că fiecare persoană are dreptul de a decide ce să facă cu propriul corp. 
Inclusiv, haideți să facem așa o explicație, inclusiv o femeie dacă rămâne însărcinată decide 
dacă va face copilul sau nu, are dreptul acesta. Atunci de ce să nu decidem și cu privire la 
acest ser? Fabricat de atâția și atâția producători care culmea ne și spun că sunt 
experimentale, adică (...) faza de testare. Drept urmare nu s-a făcut tot procesul de testare pe 
oameni, tocmai de aceea lumea este reticentă și vorbesc de lumea la nivel internațional că nu 
se întâmplă treaba asta doar în România. Da, în România stăm foarte bine din punctul ăsta de 
vedere, pentru că iată sunt doar 30 la sută din cifrele oferite de autorități, români care s-au 
vaccinat. Ceea ce înseamnă că 70% dintre români iată formează majoritatea (...) 

Protestatari (au scandat, sel.2, rep.44:48): „Nu cedăm, nu ne vaccinăm!” 
Protestatari (au scandat, sel.2, rep.45:10): „Jos cu starea de alertă!” 
Protestatari (au scandat, sel.2, rep.45:49): „Arafat, nu uita, va veni și ziua ta!” 
 Dumitru Bălan (organizatorul protestului; sel.2, rep.51:23) în discursul la portavoce: 

Pașaportul verde nu are ce căuta într-un stat democratic.  
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; la portavoce; sel.2, rep.51:30): „Fără segregare 

și discriminare!”  
 Dumitru Bălan (organizatorul protestului; la portavoce; sel.2, rep.52:23): N-am nevoie de 

pașapoartele de vaccinare, fără vaccinare, fără testare!”  
Protestatari (au scandat, sel.2, rep.53:08): „Jos masca!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.2, rep.54:09): Iată suntem pe Calea Victoriei în acest 

moment, se scandează „nu cedăm, nu ne vaccinăm!” Din Calea Victoriei probabil vom ieși pe 
Magheru și ne vom îndrepta către Piața Victoriei, la guvernanți pentru că iată mai sunt mesaje 
și pentru politicienii care stau acolo pe un scaun călduț și nu reprezintă interesele poporului. 

Protestatari (au scandat, sel.2, rep.54:57): „Fără pașapoarte!” 
Protestatari (au scandat, sel.2, rep.57:11): „Nu cedăm, nu ne vaccinăm!” 
Protestatari (au scandat, sel.2, rep.59:51): „Fără vaccinare!” 
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; la portavoce; sel.3, rep.06:15: Fraților haideți să 

strigăm pentru copii noștri, lăsați copii să respire! Lăsați copii să respire!   
 Protestatari (au scandat, sel.3, rep.06:31): „Lăsați copii să respire!” 



 

 

 Dumitru Bălan (organizatorul protestului; la portavoce; sel.3, rep.07:06: Încă un mesaj 
foarte important, să nu-i lăsăm să închidă școlile! Nu închideți școlile! 

Protestatari (au scandat, sel.3, rep.07:51): „Copiii noștri nu-s cobaii voștri!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.07:53): Mesajele care se strigă în acest moment 

pe Bulevardul Magheru: „copiii noștri nu-s cobaii noștri!”, „Nu închideți școlile!”. Sunt 
persoane care filmează în momentul în care iată trec românii asumați care-și strigă off-ul. O 
parte dintre români se alătură grupului care iată a pornit din Piața Universității, la Ministerul 
Sănătății, în față la Ministerul Afacerilor Interne, după care la Ministerul Educației și iată în 
acest moment, Bulevardul Magheru spre cea mai mare Piață, Piața Victoriei. Tocmai pentru a 
le adresa și acolo câteva mesaje politicienilor care sunt acolo pe scaune și acestui Guvern, 
care au luat tot felul de măsuri, (sel.3, rep.08:52) măsuri pe care dumnealor nu le respectă. Am 
asistat cu toții la, timp de un an jumate la tot felul de hotărâri pe care le-au luat, pe care nu le-
au respectat, iar la fel toți românii, în condițiile în care ministrul Lucian Bode, ministrul 
Afacerilor Interne a ieșit din instituție, în condițiile în care în instituție masca este obligatorie. 
A ieșit fără mască. Dragi polițiști nu mai puteți să le solicitați românilor. (sel.3, rep.09:32) În 
momentul în care, ieri la congresul PNL am văzut foarte clar președintele României, care a 
sfidat pe toată lumea, a fost fără mască în acea fotografie, iată care am văzut-o cu toții, nu 
putem să mai vorbim de obligativitate. (sel.3, rep.09:41) Și în plus de asta, din punct de vedere 
legal, da? Nu găsim nici în acest moment în farmacii, magazine, supermarketuri, vreo mască 
care să spună că ne protejează de acest Covid-19 sau dacă o purtăm, mai protejăm pe cei din 
jur. Iată lumea este la terase nu știu dacă inclusiv la aceste terasă se aplică acel cod QR, care 
să arate că ești vaccinat, testat și așa mai departe. (...) (sel.3, rep.10:39) Ar fi fost frumos ca tot 
Bucureștiul să fie în stradă, vă imaginați ce ar fi fost, patru milioane de locuitori pe bulevardul 
Magheru, n-aveau loc. Începeam de la Piața Universității și era plin acest bulevard până în 
Piața Victoriei, probabil că nici acolo nu aveam loc. (sel.3, rep.10:59) Da, suntem guvernați de 
o gașcă de oameni care habar n-au ce fac, sau probabil că au habar ce fac, dar ne interesează  
atâta timp cât ei își fac bunul mers. Iată s-a oprit mulțimea tocmai pentru a le atrage atenția 
celor care sunt la terase, pentru că înseamnă discriminare, înseamnă să nu îți iubești 
aproapele, ca tu să fii mulțumit că te-ai vaccinat și iată stai pe un scaun la terasă. Fiecare 
cetățean român are dreptul de a circula liber oriunde conform Constituției, nimic nu se poate 
impune. Iată se scandează „Jos cu pașapoartele!”. 

Protestatari (au scandat, sel.3, rep.11:39): „Jos cu pașapoartele!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.11:42): Suntem în stradă și pentru voi. (sel.3, 

rep.00:12) Se strigă „Boicot!” la terase. 
Protestatar (scandează, sel.3, rep.12:03): „Boicot!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.12:05): Eu spun că ar trebui să facem front 

comun vaccinați cu nevaccinați pentru că drepturile fundamentale trebuie să fie ale tuturor 
cetățenilor. Fiecare alege ce face cu propriul corp, dar nu ne puteți  obliga să facem și noi 
același lucru, fiecare trebuie să decidă vizavi de corpul său. Iar la fel nu putem fi separați între 
vaccinați, nevaccinați, între cei care au voie, cei care n-au voie. Și iată 70% din poporul român 
trebuie să respecte anumite criterii pe care, condiții pe care le-a hotărât Guvernul și mai ales 
CNSU, da? Prin doctor Raed Arafat, care niciodată nu răspunde românilor. (...) 

Protestatari (au scandat, sel.3, rep.12:50): România trezește-te! 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.12:54): România trezește-te! Iată este mesajul 

românilor care sunt în acest moment în marș spre Piața Victoriei. România trezește-te! 
România ieși în stradă oriunde  te-ai afla, contează fiecare român, poporul român este cea mai 
mare forță, ei nu pot cu guverna fără acceptul poporului român. Politicienii ne-au arătat că 
interesele noastre sunt zero și aici ne referim la tot ceea ce s-a întâmplat 31 de ani. (...) 

 Dumitru Bălan (organizatorul protestului; la portavoce; sel.3, rep.14:00): Fără 
pașapoarte, avem imunitate!  

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.14:02): Fără pașapoarte, avem imunitate! Iată, 
imunitatea nu a fost adusă în prim plan niciodată de doctorul Raed Arafat. Imunitatea naturală 
nu există niciodată în, în conversațiile domnului doctor Arafat. Nici nu știu de ce-i spunem 
doctor, pentru că nu știu să fi tratat vreodată vreo persoană. (sel.3, rep.14:23) Iar la fel nu am 
auzit niciodată la domnul proaspăt făcut colonel Gheorghiță să existe vreo clipă prevenția pe 
buzele lui, că de, nu contează, singurul remediu pe care îl folosește pentru poporul român este 
vaccinarea. Suntem în septembrie încă, fiecare își poate crește imunitatea sunt atâtea și atâtea 
metode naturale prin care noi cetățenii români și cetățeni de pe întreg mapamondul ar putea 
să își crească imunitatea în mod natural, fără nicio problemă. Dar așa ceva nu există, așa ceva 



 

 

nu există la acest Guvern, care vorba aia cică ne dorește binele. Păi dacă ar fi dorit binele 
acestui popor am fi avut atâtea decese de cancer, în România? Am fi avut atâția și atâția români 
care din păcate nu s-au putut trata pentru că nu au avut bani să meargă în altă țară? Păi ce 
guverne am avut noi timp de 31 de ani? Unde a fost dragostea asta a Guvernului față de 
poporul român? Dintr-o dată (...) poporului îi este dorit binele de către al său Guvern doar 
pentru injectare și atâta tot. 

 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep. 18:58): „Jos cu starea de alertă!”, se strigă, 
veșnica stare de alertă. (...) (sel.3, rep.19:32) Hai România. Nu a fost suficient oare un an jumate 
în care doar și-au bătut joc de noi? Nu este suficient cât ne-au umilit copiii? Cât ne-au umilit 
părinții? Uitați atât de repede tot ceea ce s-a întâmplat în acest an, jumătate? Este timpul, este 
timpul să le arătăm forța noastră, forța noastră românească. Să arătăm că ne merităm venirea 
noastră pe acest pământ sfânt numit România, că merităm să fim într-o țară atât de bogată, cu 
atâtea resurse naturale  (...)  

 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.20:51): Iată, tot ceea ce asistăm aici niciodată 
nu mi-am imaginat, eu cel puțin că voi vedea că propriu Guvern să-și umilească cetățenii.  

 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.24:14): „Libertate, avem imunitate”, se strigă 
aici pe traseul nostru, mai avem puțin pân’ la Piața Victoriei unde ne vom opri și vor fi adresate 
mesaje Guvernului României, acest guvern care nu știu dacă dumneavoastră vă face cinste, 
mie una nu. (sel.3, rep.24:48) Iată se scandează „Nu cedăm, nu ne vaccinăm!”. 

Protestatari (au scandat, sel.3, rep.24:53): „Nu cedăm, nu ne vaccinăm!” 
Protestatari (au scandat, sel.3, rep.25:20): Arafat, jos cu Arafat! 
Gabriela Calițescu (realizatoare; n.n. – scandează; sel.3, rep.25:20): Arafat, jos cu Arafat! 

Aici iar la fel ar trebui să ne punem întrebarea cum Dumnezeu se întâmplă că de fiecare dată 
când vine câte un guvern nou, da? Și aici vă spun în condițiile în care fie PSD-ul, fie PNL-ul, 
da? Întotdeauna se schimbă miniștrii, secretari de stat și așa mai departe. Culmea, singurul 
care a rămas tot timpul, este că nu degeaba îi spun eu așa, veșnicul secretar de stat Raed 
Arafat, care, culmea, a avut, iată o mișcare la care ar fi trebuit toată România să fie în față la 
MAI, că acolo are domnul secretar de stat Raed Arafat biroul, să spună că el poate să ia hotărâri 
fără să mai întrebe președintele sau fără să mai întrebe Guvernul sau fără să mai întrebe 
Parlamentul. Este imposibil așa ceva în România. Așa ceva nu trebuie tolerat. Asta este clar. 

 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.27:57): Și atunci ne punem întrebarea armata 
asta a lui Arafat, o fi creată din cetățeni străini sau din cetățeni români? E o întrebare la care 
așteptăm un răspuns că am înțeles, sunt tot felul de informații pe surse care spun că în fiecare 
zi, în fiecare zi aterizează avioane cu sirieni. Sirienii, nu am înțeles de ce ajung în România. 

 Protestatari (au scandat, sel.3, rep.30:09): „Copiii noștri nu-s cobaii voștri!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.30:12): Copiii noștri nu sunt cobaii voștri, 

tocmai d’asta spun, pentru copii trebuie să reacționăm, pentru copii trebuie să ne luptăm și 
trebuie să ne ridicăm, clar. În Constanța se spune că este marele protest. Eu sper ca și în 
București.   

 Voce off (bărbat; sel.3, rep.31:08): Cheamă lumea în Piața Victoriei! 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.31:12): Haideți să vedem, câți oameni vor veni, 

cu câți oameni ne vom întâlni în Piața Victoriei. Pentru că iată am arătat traseul pe care am 
pornit împreună din Piața Universității, la Ministerul Sănătății, la Ministerul Afacerilor Interne, 
după care la Ministerul Educației, am revenit pe Calea Victoriei, Calea Victoriei pe Bulevardul 
Magheru și iată mai avem foarte, foarte puțin până ajungem în Piața Victoriei. 

Protestatari (au scandat, sel.3, rep.31:44): „Arafat nu uita, România nu-i a ta!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; n.n. – aceasta scandează; sel.3, rep.31:44): Arafat nu uita, 

România nu e țara ta. Da. România a oferit acestui om extrem de multe. Românii au ieșit în 
stradă în momentul care     s-a cerut demisia acestui om, chiar și eu am fost unul dintre acei 
români. Din acest moment, nu cred că-l mai vrea niciun român pe Arafat în această țară. Ar 
trebui să aibă demnitatea domnul secretar de stat Raed Arafat la cât, la cât a supt iertați-mi 
cuvântul din această România. Ar trebuie să aibă demnitatea să vină să ne aștepte aici în Piața 
Victoriei, să stea de vorbă cu noi, credeți că ar avea curajul? Nu el are curaj de acolo de pe 
scaunul lui, să ne ignore, să ne persifleze, să ne umilească de fiecare dată. Ăsta este singurul 
lui argument de a sta de vorbă cu poporul, de a interzice, punctual, doar de a interzice, nimic 
altceva, nimic altceva. (sel.3, rep. 32:52) Hai să vedem câți vom fi în Piața Victoriei.  

 Protestatari (au scandat, sel.3, rep.34:13): „Jos dictatura!” 
Gabriela Calițescu (realizatoare; n.n. – aceasta scandează; sel.3, rep.34:15): Jos dictatura. 
Protestatari (au scandat, sel.3, rep.34:19): „Jos dictat ura!” 



 

 

Gabriela Calițescu (realizatoare; n.n. – aceasta scandează; sel.3, rep.34:22): Da, este foarte 
bun mesajul, bună dimineața București, Bucureștiul s-a trezit. În sfârșit putem spune bună 
dimineața București. „Jos dictatura!” (sel.3, rep.34:57) Pe 2 octombrie, 2 octombrie, un protest 
extrem de mare, multe, multe asociații, multe organizații, și-au anunțat prezența, în București. 
Cred că toată țara trebuie să vină la București, absolut toată țara ar trebui să vină la București, 
ca să fim o forță și poate atunci într-adevăr vom trezi întreg Bucureștiul. 

 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.36:30): Iată sunt oameni în Piața Victoriei, se 
pare că românii au înțeles că este momentul trezirii, așteptăm de ce nu, să vină în număr cât 
mai mare, în număr cât mai mare. Este momentul ca vocea noastră să fie auzită, este momentul 
ca vocea românilor să conteze. 

 Protestatari (au scandat, sel.3, rep.37:54): „Fără restricții!” 
 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.39:17): Iată acuma urmăriți exact toți românii 

care s-au trezit în București.  
 Protestatari (au scandat, sel.3, rep.41:12): „Fără pașapoarte!” 
 Protestatari (au scandat, sel.3, rep.42:03): „Fără testare, fără vaccinare!” 
 Au fost redate în continuare revendicările protestatarilor. 
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.3, rep.42:38): Ce le 

spunem guvernanților care vor să ne trateze ca pe niște sclavi? 
Protestatari (au scandat, sel.3, rep.42:45): „Trădătorii!” 
Protestatari (au scandat, sel.3, rep.44:02): „Jos Guvernul!” 
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.3, rep.44:23): Vor să 

închidă școlile, după o săptămână, îi mai lăsăm să închidă școlile?  
Protestatari (sel.3, rep.44:34): Nu! 
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.3, rep.44:35): Nu 

închideți școlile! 
Protestatari (au scandat, sel.3, rep.44:35): „Nu închide școlile!” 
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.3, rep.45:01): Îi lăsăm 

pe ăștia să ne vaccineze copiii în școli? 
Protestatari (sel.3, rep.45:04): Nu!  
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.3, rep.45:10): Jos 

experimentele! 
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.3, rep.45:37): Lăsați 

copiii să respire! 
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.3, rep.46:05): Vor să ne 

discrimineze și să nu ne mai lase fără pașaport verde în magazine, în trenuri, în restaurante, 
în toate spațiile organizate de noi. Îi lăsăm? 

Protestatari (sel.3, rep.46:22): Nu!  
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.3, rep.48:12): Nu mai 

așteptăm să fim conduși de aceeași hoți, care ne-au băgat în faliment (...) care ne-au îngropat 
familiile (...) Jos cu trădătorii! 

Protestatari (au scandat, sel.3, rep.48:35): Jos cu trădătorii! 
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.3, rep.48:57): Să voteze 

pașaportul verde săptămâna viitoare? 
Protestatari (sel.3, rep.48:57): Nu!  
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.3, rep.49:02): N-am 

auzit, îi lăsăm pe deputați să voteze pașaportul de vaccinare, săptămâna viitoare?   
Protestatari (, sel.3, rep.49:09): Nu!  
Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.3, rep.49:14): Bun, 

dacă nu vreți să voteze, faceți următorul lucru: (...) sau pe pagina de facebook  a „Acțiune 
pentru Națiune”. Scrieți-le tuturor deputaților să nu voteze acest pașaport verde! Pentru că 
încalcă Constituția. (...) România nu se împarte în două. Lupta noastră este și a celor vaccinați 
și a celor nevaccinați. Săptămâna viitoare, dacă vor vota săptămâna viitoare, pașapoartele, cu 
toții trebuie să mergem în fața Palatului Parlamentului (...) Lăsați serviciul, lăsați tot, dacă se 
votează acest pașaport (...) Fără pașapoarte! 

Protestatari (au scandat, sel.3, rep.50:19): Fără pașapoarte! 
 

 La finalul protestului din Piața Victoriei, Gabriela Calițescu (realizatoare) a luat interviuri unor 
protestatari.  



 

 

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.53:33): Iată am aici o doamnă și aș vrea să 
vorbim cu dânsa dacă puteți veni un pic aici să ne spuneți cum vă numiți, numele mic. 

Karina (protestatară; sel.3, rep.53:40): Karina. 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.53:42): Doamna Karina, de ce sunteți aici?  
Karina (protestatară; sel.3, rep.53:44): Sunt aici în calitate de mamă, de cetățean al statului 

român, în calitate de angajator, sunt aici pentru ca exercițiul drepturilor, libertăților oamenilor 
să nu fie anulate, pentru că efectiv prin cele două hotărâri de Guvern emise de decidenții de 
aici, nu că restrâng ci anulează exercițiul drepturilor și libertăților oamenilor. 

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.54:15): Ceea ce este foarte grav.  
Karina (protestatară; sel.3, rep.54:26): Ceea ce este foarte grav, pentru că eu mă simt ca 

un apatrid, cred că și acela are mai multe drepturi decât mine. 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.54:24): Categorii da.  
Karina (protestatară; sel.3, rep.54:26): Categoric. Sunt aici pentru că eu consider că este 

absolut normal ca toți românii să afle că temeiul în care au fost emise aceste hotărâri de 
Guvern, în speță 990 și 1015, îl constituie două hotărâri ale Comitetului Național de Situații de 
Urgență, respectiv 70 și 73, numai că ce să vezi surpriză, acele hotărâri nu există, pentru că 
nu sunt publicate în Monitorul Oficial. Ori, noi având deja jurisprudență printr-o decizie a Înaltei 
Curți de Casație și Justiție s-a statutat foarte clar că documentele, hotărârile celor din aparatul 
de stat care nu sunt publicate în Monitorul Oficial nu există. Astfel că aș vrea să ne spună și 
nouă Guvernul în ce temei, trecând peste faptul că nu au temei constituțional pentru că 
restrângerea eu vin și spun anularea. 

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.55:30): Sunt foarte multe hotărâri care n-au avut 
(...) din punct de vedere constituțional drept de izbândă.  

Karina (protestatară; sel.3, rep.55:36): Care este temeiul în baza cărora ei doresc ca 
românii să fie segregați, România să fie ruptă în două, nu înțeleg. Câtă vreme cele două 
hotărâri HCNSU 70, 73, ba chiar și 67, de prelungire a stării de alertă nu sunt publicate în 
Monitorul Oficial. Orice român poate să verifice ceea ce spun eu. 

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.56:01): Vă mulțumesc foarte mult. Ce vă 
îngrijorează cel mai mult? 

Karina (protestatară; sel.3, rep.56:04): Mă îngrijorează cel mai mult că românii nu iau 
atitudine, românii nu-și cunosc drepturile și libertățile, drept pentru care nu știu pentru ce 
trebuie să lupte, să apere.  

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.56:17): Pot lua exemplu de la dumneavoastră?  
Karina (protestatară; sel.3, rep.56:18): Eu zic că da. 
Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.3, rep.56:22): Vă mulțumesc foarte mult și vă felicit 

pentru ceea ce ați declarat. Iată o să stau de vorbă și cu Cristian Constandachi (...) (rep.56:55) 
Vreau să-mi spui prima dată despre acest tricou și dacă se poate să dăm un prim plan aici (n.n. 
– a fost prezentat în prim-plan un tricou în care a fost îmbrăcat Cristian Constandachi; se putea citi 
textul imprimat pe acesta: Fără penali în funcții publice).   

Cristian Constandachi (protestatar; sel.3, rep.57:12-58:50): Pentru, „limberalii” domnului 
Cîțu, da? Cel mai slab, ca să fiu totuși decent, pentru că nu mai vreau să iei amenzi, fără motiv. 
Cel mai slab premier, cea mai mare pacoste pe capul nostru, al românilor din toată istoria, da? 
(...) Mai am ceva tot pentru domnul premier, ăsta este green-passul pe care i-l ofer (n.n. – 
acesta a arătat în prim plan o hârtie cu un text scris pe aceasta: „GREEN-PASS”). Să se șteargă 
la botic atunci când mai minte românii, când mai mănâncă „Finetti” despre faptul că avem 
salarii de peste 3000 de euro unii, trăim bine, economia duduie, bubuie, da’ de fapt ea duduie, 
ea a explodat printr-o grămadă de locuri și așa mai departe. Deci eu atâta minciună că la ăștia 
nu am mai văzut și uite îți mai dau o minciună și vă mai dau tuturor. Steagul care a dispărut 
de pe sediul Guvernului atunci nu a fost un act întâmplător, iar pentru ce-au făcut ieri am 
probațiunea, da? Că totul se leagă. Deci atunci când a dispărut steagul de pe Guvern, simbolul 
național, când ei au capitulat România fără ca noi să știm, a dispărut și de pe Arcul de Triumf 
și de pe Primăria Capitalei și de pe alte instituții publice, da? Aia cu,  l-a dat la spălat și a uitat 
femeia de servici să anunțe, să rearboreze altul să i-o spună lu’ mămica lui. Nu nouă pentru că 
ne jignește inteligența. Da? (...)  

 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.4): Cristian ce le transmiți românilor care iată încă 
nu s-au trezit?  

Cristian Constandachi (protestatar; sel.4, rep.00:10): Deci nu știu. 



 

 

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.4, rep.00:12): Sau nu-și apără drepturile 
fundamentale? Că iată știm, știm tot ce înseamnă obligații, dar foarte puțin români știu 
drepturile. 

Cristian Constandachi (protestatar; sel.4, rep.00:19): Eu le spun doar atât, cu riscul de a 
supăra, vreau să-i supăr, dar să-i trezesc. Deci cei care nu se trezesc sunt inconștienți, mai 
ales părinții, pentru că copiii vă vor judeca și-i îndemn să intre pe Tiktok, să urmărească din 
America care încă mai este o țară liberă, chestii care sunt adevărate, da? Deci ce-au pățit copiii 
de la vaccin, sunt imagini în care nu vorbesc eu, nu vorbește fostul președinte, da? Vorbesc 
oameni care au fost direct afectați. La fel cum celelalte popoare s-au trezit, băi fraților voi nu 
v-ați săturat așa să, să fim ultima, mereu ultima găină din Gostat cum era înainte, da? Ultima 
găină din Alimentara, da? Treziți-vă că este trist. Deci nu vă doresc, din suflet vă spun, să 
ajungeți să trăiți drama de a fi odată spitalizați sau drama de a face vaccinul și de a păți ceea 
ce au pățit mulți. Sunt multe lucruri care ni se ascund, am un om din Târgu Jiu pe care îl 
cunoști, e o cunoștință comună și pe care sper să-l convingem amândoi să ne relateze ce a 
pățit atunci când a fost bolnav de Covid în faza aia în care ... 

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.4, rep.01:39): Cu drag îl așteptăm. Mulțumesc tare 
mult Cristian, mai vreau să iau interviuri aici. Haideți să încercăm să mai stăm de vorbă și cu 
o mămică. Bună seara, vorbiți un pic cu noi? Doamna Lucica, fan Nașul TV, de ce sunteți astă 
seară aici? 

Lucica (protestatară; sel.4, rep.01:59-03:02): Pentru a ne exprima nemulțumirea față de 
restricțiile care se impun atât nouă adulților cât și copiilor mod special. Deja au luat un mare 
avans în a ne restricționa și asta nu este bine. Dacă nu vom ieși în stradă, dacă nu vom face 
ceva pur și simplu spun fi sclavilor și asta nu este bine. Dacă nu vom ieși în stradă, dacă nu 
vom face ceva, vom fi sclavii lor, pur și simplu, vom fi sclavii lor și asta nu este bine, pentru 
că acești copii ai noștri care vin în urma noastră ne vor lua la întrebări și vor spune ce am lăsat 
în urma lor? Dezastru. Și atunci va trebui să facem ceva. Să ieșim în stradă și să ne spunem 
nemulțumirea. Fără nebunie, fără violență ci pur și simplu să ne strigăm nemulțumirile și atât. 
Nu altceva, nu vrem nimic altceva. Hristos când a venit între oameni a spus: Eu am venit să vă 
slujesc vouă și nu voi mie. Așa și domnii ăștia de la Guvern. Ei trebuie să slujească poporului 
și nu poporul lor. Noi i-am ales și noi îi plătim și tre’ să ne reprezinte, nu să-și bată joc de noi 
și să ne îngrădească libertatea noastră și a copiilor noștri. 

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.4, rep.03:02): Care printre altele este o libertate 
câștigată de românii care și-au pierdut viața în ’89. 

 Lucica (protestatară; sel.4, rep.03:07): Da, este libertate câștigată prin vărsarea de sânge 
a celor care     și-au dat viața pentru noi în ’89 și trebuie să facem tot posibilul să-i respectăm 
și să ducem mai departe această libertate, e păcat s-o pierdem datorită acestor oameni care 
își bat joc de noi și care se cred Dumnezei dar ei de fapt sunt niște muritori de rând ca și noi.  

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.4, rep.03:31): Ce le transmiteți celor care sunt aici în 
această clădire, Guvernul României? 

Lucica (protestatară; sel.4, rep.03:35): Guvernul României să nu uite niciodată că astăzi 
poate fi, mâine nu mai poate fi, vin alții. Să nu-și bată joc de noi pentru că și ei vor fi ca și ei 
muritori de rând. Toți suntem datori cu o moarte. Nu sunt mai presus cu noi, decât noi cu 
nimic, cu absolut nimic. Să nu-și bată joc de noi, să-și slujească poporul și să-și respecte 
oamenii și cei care i-au ales, altfel e grav. 

 Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.5): Îl întâlnim și pe Virgil Bogdan, bunul nostru 
prieten aici la protest (...) Cum explici ceea ce s-a întâmplat astăzi? 

Virgil Bogdan (protestatar; sel.5, rep.00:14): Este un pic mai bine așa, ne încălzim pentru 
ce are ce să vină, un singur lucru este sigur, cât acest Guvern este la putere, viața noastră 
este în grav pericol. Români nu mai stați în casă, că în curând vine moartea să vă bată la ușă 
și vă găsește acasă. Ieșiți în stradă, e locul cel mai sigur. Aicea-i salvarea noastră. Vă doresc 
să fiți plini de curaj, să lăsați frica deoparte să luptați ca bărbații cum luptă toate celelalte țări. 
Ieșiți oameni buni, nu e greu. Când veniți aici, o să vedeți cât e de ușor, de frumos și de bine 
să vă apărați țara și libertatea. Doamne ajută! 

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.5, rep.01:01-03:13): Mulțumesc frumos. Da, este 
extrem de important așa cum am spus, românii își cunosc de bine. Putem da prim plan Sorin 
pe piață. Românii își cunosc extrem de bine obligațiile, la obligații niciodată nu trebuie să ne 
atragă nimeni atenția pentru că le cunoaștem. Este momentul să ne cunoaștem și drepturile 
fundamentale și drepturile pe care ni le oferă nu-i așa, Constituția României, e extrem de 
important. E extrem de important să cunoaștem aceste lucruri. Și în momentul în care le-am 



 

 

cunoaște, e clar nu s-ar mai putea întâmpla ca cineva să lucreze la aceste lucruri. Este nevoie 
într-adevăr ca România să aibă parte de cetățenii ei și cetățenii ei să-și arate cu adevărat 
valoarea. Absolut orice funcție în acest stat, că ne referim la funcția de președinte, că ne 
referim la funcția de prim-ministru, la funcția de miniștri, secretari de stat, consilieri, nu-i așa? 
Șefi de poliție și așa mai departe, trebuie să înțeleagă fiecare că sunt acolo pentru poporul 
român și pentru a-i respecta. Pentru că sunt pentru a respecta interesele poporului. În tot ceea 
ce vedem noi și acuma nu doar că o vedem așa, (...) ci o vedem pe față. Este foarte clar că 
drepturile noastre și interesele noastre nu sunt pe hârtia guvernanților noștri. Drept urmare 
tre’ să luăm atitudine. 

Dumitru Bălan (organizatorul protestului; discurs la portavoce; sel.5, rep.02:55): Bun, eu 
declar protestu’ închis, acum cine vrea să rămână, să rămână (...) 

Gabriela Calițescu (realizatoare; sel.5, rep.03:04): (...) Încheiem și noi transmisia de aici 
din Piața Victoriei, iată, Dumitru Bălan a declarat oficial protestu’ închis.  

 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând imagini, membrii Consiliul au constatat 
că emisiunea “Breaking News” din 26.09.2021 a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 
64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să 
asigure o distincție clară între fapte şi opinii, iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Astfel, în cadrul acestei ediții, în care a fost transmis și comentat mitingul antivaccin 
organizat în București, nu a fost asigurată o informare obiectivă a publicului  cu privire la 
pandemie, vaccinuri și măsurile dispuse de autorițăți, contravenind astfel principiilor de 
informare prevăzute de normele legale invocate.  

În concret, în cadrul emisiunii a fost transmis mitingul antivaccin organizat în București, 
la Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și în Piața Victoriei, moderatorea Gabriela 
Calițescu comentând și prezentând scandările protestatarilor. Au fost realizate interviuri cu 
protestatarii, fiind redate în emisiune, prilej cu care atât aceștia, cât și moderatoarea au făcut 
afirmații părtinătoare, acuzatoare despre autorități, vaccinare, testare, starea de alertă, 
purtatul măștii, certificatul de vaccinare („pașaportul verde”), restricții, precum și despre 
vaccinarea copiilor.  

În cadrul emisiunii, acest subiect, abordat pe larg în intervalul orar 18:45-21:11,  despre 
protestul antivaccin și acțiunile autorităților impuse de contextul pandemiei și a campaniei de 
vaccinare, a fost prezentat sub titlurile: ȚARA ÎNTREAGĂ S-A RIDICAT ÎMPOTRIVA 
"DICTATURII MEDICALE"!,  „CERTIFICATUL VERDE” – DE LA LIBERTATE LA 
DICTATURĂ. 

Astfel, cu privire la informațiile conținute în titlurile afișate pe ecran, precum cele 
menționate anterior, Consiliul a constatat că sunt lipsite de obiectivitate, în condițiile în care 
acestea induceau mesajul că ‘’întreaga țară’’ s-a ridicat împotriva resticțiilor și a celorlate 
măsuri impuse de autorități în acest context al pandemiei, sugerându-se, implicit, că ar fi o 
participare masivă a cetățenilor la mitingul antivaccin, de la care erau transmise imagini, 
declarații, lozinci. În realitate, era vorba doar de câteva mii de participanți, cum de altfel și 
moderatoarea a recunoscut acest fapt, pe parcursul emisiunii, în relatările sale despre 
organizarea mitingului (Gabriela Calițescu, sel.1, rep.14:21: Peste 1000 de oameni se 
deplasează acum spre Ministerul Educației; Gabriela Calițescu, realizatoarea s-a inclus în 
rândul protestatarilor; sel.2, rep.03:10: Iată suntem în jur de 3000 de oameni, sunt estimări).  
O altă informație conținută în unul dintre titluri inducea mesajul tendențios că introducerea 
certificatului verde ar presupune o ‘’dictatură medicală’’, cu consecința afectării dreptului la 
libertate, ipoteză susținută cu vehemență în cadrul emisiunii, nicidecum că este o măsură 
necesară pentru stoparea răspândirii coronavirusului, atât de contagios, asa cum dovedesc 
expertizele științifice medicale. Astfel că și în sesizarea primită la CNA se menționează 
următoarele: ‘’Difuzarea protestului organizat de AUR este însoțită de un titlu mincinos, cu 
caracter manipulativ. Banner-ul de pe post este "ȚARA ÎNTREAGĂ S-A RIDICAT 
ÎMPOTRIVA "DICTATURII MEDICALE"!''. La acest protest nu participa o tara întreaga sau 
cel putin o majoritate a cetățenilor, iar titlul da, in mod eronat, impresia ca o parte mult mai 
mare a populației este aliniata la ideile susținute de acest protest. Mai mult, protestul in sine 



 

 

poate conduce la zădărnicirea combaterii bolii iar promovarea acestuia ridica un puternic risc 
de manipulare a societății. lnclusiv sintagma "dictatura medicala" ofera o imagine denaturata 
a masurilor si poate conduce la o puternica polarizare a cetatenilor. Mentionez ca niciun alt 
post de televiziune din cele din grila mea de programe nu acopera acest protest, făcând 
NasulTV singura forma de informare la TV cu privire la acesta, accentuand si mai mult 
posibilul caracter manipulator al difuzarii.’’ 

Pe de altă parte, Consiliul a constatat că atitudinea și comentariile moderatoarei  au fost 
lipsite de imparțialitate (Gabriela Calițescu , sel.3, rep.36:30: Iată sunt oameni în Piața 
Victoriei, se pare că românii au înțeles că este momentul trezirii, așteptăm de ce nu, să vină 
în număr cât mai mare, în număr cât mai mare. Este momentul ca vocea noastră să fie auzită, 
este momentul ca vocea românilor să conteze) care, în această calitate, ar fi trebuit să aibă 
o poziție neutră, echilibrată, în spiritul și litera normelor legale din domeniul audiovizualului, 
în scopul asigurării unei informări obiective a publicului. Prin urmare, vând în vedere 
modalitatea în care s-a desfăşurat emisiunea analizată, membrii Consiliului au constatat că 
aceasta  contravine flagrant exigenţei normelor legale referitoare la dreptul publicului la 
informare obiectivă, echilibrată, prin asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii, pentru 
ca astfel acesta să beneficieze de posibilitatea reală să-și formeze propria convingere, nu pe 
ce indusă prin comentariile subiective, părtinitoare, fie ale moderatoarei, fie ale protestarilor, 
care erau convergente și acuzatoare cu privire la pandemie, vaccinuri și măsurile dispuse de 
autoritățile competente. Față de toate acestea, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a 
asigurat asigurat o distincție clară între fapte și opiniile exprimate, astfel încât publicul să 
poată aprecia în cunoștință de cauză cu privire la obiectivitatea informațiilor prezentate, 
ținând cont că tema pandemiei este de interes major și actual, ceea ce presupune o abordare 
responsabilă din partea radiodifuzorului, cu asigurarea unei informări corecte, verificate şi 
prezentate în mod imparţial şi cu bună-credinţă, așa cum dispune norma incidentă. Mai mult, 
Consiliul consideră că, în contextul sanitar și umanitar traversat în această perioadă, cu 
consecințe grave, zilnic, sute de persoane pierzându-și viața, dintre care majoritatea 
nevaccinați împotriva coronavirului COVID-19, radiodifuzorul avea obligația legală de a trata 
cu responsabilitate acest subiect, prin asigurarea unei informări echilibrate, imparțiale,  
pentru ca publicul să-și poată forma propria convingere în legătură cu tema de interes general 
adusă în discuție referitoare la pandemie, vaccinare, măsurile legale reglementate și 
implicațiile medicale ce decurg în acest context. 

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 în rolul său de a informa publicul, radiodifuzorii 
având 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 și încălcări similare ale prevederilor legale în materie de informare corectă, 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 10.000 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 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 



 

 

Art. 1. Radiodifuzorul NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.5/14.12.2011 eliberată la 08.02.2021 şi decizia de 
autorizare nr. 1815.2/08.02.2021 pentru postul NAŞUL TV) se sancţionează cu amendă în 
cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 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 10.000 lei postul 

NAŞUL TV, deoarece, în cadrul emisiunii “Breaking News” din 26 septembrie 2021, în care 
a fost transmis și comentat mitingul antivaccin organizat în București, nu a fost asigurată o 
informare obiectivă a publicului  cu privire la pandemie, vaccinuri și măsurile dispuse de 
autorițăți, contravenind astfel principiilor de informare prevăzute de art. 64 din Codul 
audiovizualului. 

Potrivit acestor dispoziții legale, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, radiodifuzorii trebuie să asigure o distincție clară între fapte şi opinii, iar informarea 
cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod 
imparţial şi cu bună-credinţă.” 

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