
 
Decizia nr. 443 din 25.11.2021 

privind amendarea cu 100.000 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 25 noiembrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare de linie, în baza sesizării nr. 
10090/20.10.2021),  pentru emisiuni de dezbatere, în care au fost abordate teme 
referitoare la pandemia de COVID-19, difuzate în perioadele 9-13.10, 14.10, 15.10, 
18.10.2021, 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. 30, 40 alin. (5) și 
64 alin. (1) lit. 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. 30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile 

şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul 
la propria imagine. 

- art. 40 alin. (5)  Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să 
nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă. 

- art. 64 alin. (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii 
de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

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, au fost monitorizate emisiunile de dezbatere difuzate în perioadele 9-13.10, 
14.10, 15.10, 18.10.2021, în cadrul cărora au fost abordate subiecte referitoare la 
pandemia de COVID-19. Cu privire la conținutul acestor emisiuni, redăm, spre 
exemplificare, din rapoartele de monitorizate analizate, după cum urmează: 

Postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 11.10.2021, în intervalul orar 
20:10-22:53, emisiunea Să vorbim despre tine, moderată de Gabriela Calițescu. 
Invitați în studio: în prima parte a emisiunii: Radu Moraru;  în a doua parte a emisiunii: Dr. 
Adrian Cacoveanu, Dr. Geanina Hagima. 
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Subiecte: programul 365 și vaccinarea anti-COVID-19. 
Titluri afișate pe ecran: UNIREA FACE PUTEREA; DE CE CREDEȚI CĂ SE FAC 

VACCINURI FĂRĂ TESTĂRI ÎNAINTE? 
În continuare, redăm fragmente din emisiune în care au fost discutate subiectele sesizate: 
S4 (rep.17:35-25:34, sel.20) 
Radu … Adică sunt elemente atât de simple, da', repet, la întrebarea ta: „De ce?”, 

răspunsul e simplu: „Pentru că se poate.” Pentru că unii oameni acceptă în orb acest lucru 
și și-au încredințat și copiii acestui stat mafiot pe care nu-l cred, nu l-am crezut nicio clipă 
în 30 de ani, dar ei și-au... până și copiii și i-au dus ofrandă, vaccinați-i, frate, și pe copiii 
noștri. Repet, cât timp permitem acest lucru sau permit acești oameni, atunci ei pot face 
ce vor dori ei.  

Radu Moraru: E timpul să ne trezim noi, cei care suntem 70%, fără să avem nimic 
împotriva celor care au decis altceva, este dreptul lor de a decide chiar dacă e o decizie 
proastă, să facem ceva, pentru că ăștia nu o să facă decât rău pentru noi. Mișcările lor 
sunt previzibile. A rămas toată lumea azi uluită, zice: „Vai, l-a numit Iohannis pe Cioloș!” Păi, 
Răducu, pune aici, în plasmă, ce-am scris eu pe 13 septembrie!  

S7 (rep.38:35-46:55, sel.20) 
Radu Moraru: Eu am surse în toate spitalele, da? Cei care sunt cei mai mulți sunt cei 

vaccinați. Este absolut logic. Țineți minte când v-am spus că între trei și șase luni după ce 
au făcut rapelul are loc ciocnirea în organism dintre mesager ARN și sistemul imunitar. 

Gabriela Calițescu: Corect. 
Radu Moraru: Ori asta se întâmplă acuma, da? Între trei și șase luni. Unii au murit 

imediat, dar la majoritatea între trei și șase luni se întâmplă treaba asta. 
Radu Moraru: Și al patrulea, și așa mai departe. Deci, oamenii în momentul ăsta se trezesc 

așa ca dinte-un duș rece pentru că, repet, au văzut pe pielea lor. Iar în momentul în care e în 
masă acest fenomen, oricât ar ține ei sub tăcere, nu vezi dacă moare un om pe undeva 
prin țară, era nevaccinat, dar ei nu vorbesc de cei care mor vaccinați. 

Radu MoraruHai să... gata, n-ați văzut câte semne v-a dat statul ăsta mafiot? Totul 
pentru binele nostru. Chiar și globaliștii, domnule, au grijă de România se preocupă, vai, 
săracii români! Când ați mai pomenit voi Uniunea Europeană să aibă grijă de România, 
săracii, că nu s-au vaccinat? 

Gabriela Calițescu: După ce ne-au distrus. 
Radu Moraru:  Sau Bill Gatesii și toți ăia, brusc au prins drag de noi. Păi, oameni buni, 

suntem nebuni? Toți acești oameni de zeci de ani se gândesc cum să facă să reducă 
globul, da, cum să nu ne mai înmulțim, cum zic ei.   

Radu Moraru: Sunt faptele lui Bill Gates care a sterilizat un sfert din Africa. Deci, încă 
o dată, eu cred că și masca a avut un rol să pună așa o ceață pe creierul oamenilor, da' 
cred că se trezesc oamenii, că mai dai jos masca fratele meu și mai respiri un aer curat, și 
începi să gândești. 

. Da, domnule, foarte bine, da' ia ieșiți voi și condamnați și crucile negre, astea care 
nu doresc să-și dea trupul acestui experiment mondial și nu-și doresc nici pentru copiii 
lor. 

Gabriela Calițescu: Vedeți că pentru experiment iar ne amendează. 
Radu Moraru: Păi cum, scrie în prospectul lor, că este experimental. 
Gabriela Calițescu: Păi da, eu am spus și sursa la CNA și tot am luat amendă 30.000. 
Radu Moraru: Păi da, nu, spun și acuma, FDA-ul și EMA la Europene, nu au autorizat 

aceste vaccinuri ca formulă definitivă, punct. Scrie acolo. Păi, le dau autorizația. 
Gabriela Calițescu: Păi și degeaba. 
Radu Moraru: Și CNA-ul să ne mai lase că, repet, CNA-ul mie nu poa' să-mi închidă 

gura niciodată. Poa' să ne închidă cu amenzi uriașe, poa' să ne bombardeze, poate le 
plătim, poate ne ajută și românii să le plătim, da nu poate să-mi interzică mie CNA-ul să 
spun adevărul și să-mi exprim gândurile liber, prin Constituție am acest drept garantat. 

Gabriela Calițescu: Absolut. 
Radu Moraru: Și doi, și publicul are dreptul de a fi informat și cu altceva decât presa 

plătită. Că presa plătită spune ce vrea ăla care plătește, da? 
Gabriela Calițescu: Da, dar a fost remarca, știi ce mi-au spus la CNA ultima dată când 

am spus că suntem singura televiziune care suntem imparțială și spunem adevărul pentru 
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că n-am acceptat bani de la guvern. Și mi-au spus că: „De ce nu i-am acceptat?” Ăsta a 
fost răspunsul. 

Radu Moraru: Bine, asta-i mentalitatea, repet, eu mă bucur că Cioloș a fost desemnat 
prim-ministru pentru că voi fi cel mai mare adversar al acestui individ și să-și ia otrepele 
din CNA, da, care își pune cățeii. De câte ori cățeii din CNA care-s ai lui Cioloș ne ard pe 
noi, noi îl ardem pe Cioloș. Da? Punct. Simplu. Da? Preventiv. 

S8 (rep.47:55-52:14, sel.20) 
Radu Moraru:... În acest moment avem așa: USR - partid criminal, a votat sancțiuni 

împotriva României în Uniunea Europeană și vrea să introducă LGBTQ și toate plusurile 
și minusurile să le bage pe gât copiilor noștri, PSD este partid criminal cu Ciolacu ăsta, 
securistul ăsta de la SRI, de aia îi spun securist, că-i la SRI omu', da? Este un partid 
criminal pentru că a susținut toate măsurile aberante în această perioadă împotriva a peste 
80% din poporul român. PNL - un partid criminal care a susținut toată debandada 
criminală, infracțională, de crimă organizată împotriva României prin împrumuturile uriașe 
făcute de acest nebun, pur și simplu, de fost premier Cîțu. Deci avem: PSD, USR, PNL și 
avem curva de serviciu a tuturor partidelor și eu am voie să spun treaba asta, da' e o tușă 
mai groasă, care este UDMR-ul, nu maghiarii, ci UDMR-ul. Ăștia au fost curva de serviciu 
a sistemului mafiot românesc în 30 de ani. Cine a dat mai mult, cu ăla s-a culcat. 

S12 (rep.52:38, sel.21 – rep.01:36, sel.22) 
Adrian Cacovean: Dintre toate evenimentele care se întâmplă după vaccin este unul 

care nu poate să fie mușamalizat, este moartea. Moartea se înregistrează ca certificat de 
deces și acuma o să vedeți fiecare din ce urmează să se întâmple în viața dumneavoastră, 
aveți familie, aveți vecini, aveți colegi de servici, aveți cunoștințe care, sigur, unii s-au 
vaccinat, unii nu s-au vaccinat, moartea nu poate fi tăgăduită și în momentul respectiv veți 
vedea dacă v-a ajutat sau nu că v-ați vaccinat, că nu v-ați vaccinat, ăsta-i un studiu încă. 
Este un experiment în masă pe toată populația lumii, ei vor s-o transforme, toate cele 7 
mi.., 8 miliarde câte suntem, suntem... suntem oameni de experiență, au transformat într-
un laborator întreaga planetă Pământ. Păi ce e asta? 

S13 (rep.04:54-08:29, sel.22) 
Geanina Hagima: Voiam să continui ideea, ce spunea Organizația Mondială, că această 

mască scade stigmatizarea, ăsta este rolul ei și face mai ușoară adoptarea altor măsuri de 
prevenție, adică distanțare. 

Gabriela Calițescu: Adică să ne îndobitocească, mai pe românește spus. 
Geanina Hagima: Exact. Deci, cam asta este... ăsta este de fapt rolul măștii.  
S14 (rep.19:30-25:16, sel.22) 
Adrian Cacovean: … Au vrut o doză, după aia, peste șase luni au zic că schema 

completă - două, acuma nu-s mulțumiți, vor a treia doză, nu mai vor la șase luni, o vor la 
cinci luni și acuma ultimele studii pe care le-am văzut, că ar fi la două luni. Păi dacă 
mergem în ritmul ăsta, ori îți faci vaccin la două zile, ori îți faci test PCR la două zile, tot 
aia va fi. 

E terapia cu mesager ARN de care vorbim, care a fost deturnată contra virusurilor, aia 
e terapia, ăsta a fost scopul primar, adică să facă o terapie încât să învețe sistemul imun 
să recunoască celulele canceroase, să devină ținte, să le ia în vizor și să omorâm propriile 
celule canceroase, iar celelalte care sunt sănătoase să scape. Ăsta-i scopul terapiei m 
ARN, deci să distrugă celule proprii îmbolnăvite de cancer. Ăsta-i scopul. Ei, să folosești 
treaba asta ca să omori virusuri, păi la un moment dat va ataca propriul sistem imun, plus 
faptul că testul PCR se face pe un fragment de 12 aminoacizi care fac parte din 
cromozomul 8 uman, care apar automat în secrețiile nazale, faringiene, bronșice, în tubul 
digestiv, din celulele moarte. Așa cum știm că un cadavru este descompus atât de larve, 
dar și enzimatic, există niște enzime care-l descompun și putrezesc cadavrul, există și 
niște enzime, celulele... noi avem celule moarte care se descuamează permanent, pielea 
în 30 de zile e altă piele, tubul digestiv, mucoasa gastrică în 4 zile e alta, în nas permanent 
se descuamează celule și cresc de dedesubt altele. Celulele astea care apar în secrețiile 
nazale, în muci, ca să înțelegeți sau în spută, în scuipat, aceste celule în momentul în care 
sunt moarte și s-au desprins de la locul lor mor, și începe procesul de descompunere al 
lor, și începe nucleul lor, cu materialul lor genetic să se descompună prin niște enzime 
numite endonucleaze. În momentul în care se descompun apare și fragmentul ăsta care-l 
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caută ăștia la PCR. Și atunci, noi căutăm ce? Suntem deștepți, am descoperit la PCR că 
avem material genetic și după aia facem un vaccin care conține exact segmentul ăsta care-
l caută PCR-ul, e o proteină, un fragment de o proteină și învățăm sistemul imun să-l 
reproducă în cantitate mare. Păi dacă la un moment dat sistemul imun nu mai face 
diferența între chestia asta, segmentul ăsta și începe să dea în cap propriilor celule? Știm 
noi ce se poate întâmpla acolo? Habar n-avem ce facem, ce experiment e ăsta și creștem 
titlul anticorpilor față de propriul nostru material genetic. Păi ce e asta? 

S16 (rep.28:42-33:35, sel.22) 
Gabriela Calițescu: Vă propun cu atenție... propun acum atenției declarația doctorului în 

medicină, Sean Brooks, cu o carieră impresionantă după un doctorat la Universitatea Oxford, 
despre vaccinurile anti-COVID. Urmărim împreună. 

A fost difuzată o înregistrare video în limba engleză, cu subtitrare în limba română afișată pe 
ecran, sursa Youtube.com. Înregistrarea a conținut declarația făcută de medicul Sean Brooks 
privind efectele vaccinurilor împotriva COVID-19 din cadrul întâlnirii Comitetului Director a Școlii 
de Sud-Vest din Ohio:  

Voce din off: Dr. Sean Brooks (PhD Oxfor) declară public că toți vaccinații vor muri în maxim 
3 ani.  

Titrare pe ecran: Întâlnire a Comitetului Director a Școlii de Sud-Vest din Ohio. 
Dr. Sean Brooks: Mulțumesc! Numele meu este Dr. Sean Brooks, dețin un Doctorat în 

Medicină Generală, Fiziologie, la Universitatea Oxford! Am 48 de publicații la nivel 
mondial, inclusiv 23 de cărți, am studiat Medicina în ultimii 21 de ani, și vreau să vă spun 
că Doctorul Robert Malone, cel care a creat vaccinul cu ARN Mesager, a spus că: „Nimeni 
niciodată nu trebuie să se vaccineze cu aceste vaccinuri! Sub nicio formă să nu accepte 
aceste vaccinuri!” Cel care a creat acest tip de vaccin a spus: „Nu cumva să primiți 
vreodată acest tip de vaccin!”, așa că dați-mi voie să explic ce li se va întâmpla oamenilor 
care s-au vaccinat cu așa ceva. Cei care s-au vaccinat cu ARN-mesager vor muri într-un 
interval cuprins între 6 luni și 3 până la maxim 5 ani! Și asta din cauza a 3 motive: Primul: 
Ți-ai suprimat într-un mod dramatic propriul sistem imunitar cu 35%! Prima doză a scăzut 
capacitatea sistemului imunitar cu cel puțin 15%, a doua doză ți-a diminuat sistemul 
imunitar cu 35%, și dacă vei primi orice tip de injecție Booster (a 3-a doză) vei muri! Asta 
va fi! Dacă vei primi orice vaccin anti-gripal, vei muri! Al 2-lea motiv pt care vaccinații vor 
muri este Mărirea Dependenței de Anticorpi (Antibody Dependent Enhancement). Această 
mărire este ceea ce se întâmplă în corpul oricărui om care a acceptat aceste injecții, cu 
excepția cazurilor în care ai primit un placebo (apă chioară). Însă tu nu ai cum să știi sigur 
ce ai primit. Având în vedere asta, mărirea dependenței de anticorpi păcălește întregul 
corp ca să creadă că celulele ucid patogenii (virușii) când de fapt acestea nu îi ucid. Asta 
duce la o „furtună celulară” care va declanșa CEDAREA ORGANELOR INTERNE. Iar de 
aici ți se va trage moartea. Nimic nu poate opri asta. Nicio cantitate de medicamente nu te 
mai poate salva. Al 3-lea aspect: Cheagurile de sânge. Fiecare vaccinat va face cheaguri 
de sânge. Dacă nu mă credeți, există o posibilitate prin care puteți afla și voi. Faceți ceea 
ce se numește D-Dimer Test, iar ceea ce măsoară acest test este că detectează cheagurile 
de sânge la nivel microscopic. În prezent, când vorbim, medicii scot afară din oamenii 
vaccinați aceste cheaguri de sânge de care vă informez acum! Milioane de oameni au murit 
din cauza injecțiilor, iar dvs la ultima întâlnire i-ați îndemnat pe oameni să se vaccineze în 
viitor, și să și poarte mască! Și am auzit și părinți care spun asta! Așa că mă adresez acum 
acestor părinți care se gândesc să-și vaccineze proprii copii: Să știți că îi veți steriliza 
permanent! Cei care s-au vaccinat au devenit sterili! 80% din femeile vaccinate și-au 
pierdut fătul (copilul) în primul trimestru de sarcină! Nu veți mai putea avea copii! V-ați 
injectat cu echivalentul virusului HIV (SIDA) (la nivel genetic)! Nu veți mai putea să alăptați 
la sân, nu veți mai putea să donați sânge, organe, plasmă sau măduva spinării! Dacă nu 
mă credeți, încercați să donați sânge sau plasmă și veți vedea ce se întâmplă! Vi se va 
interzice donarea. Cu excepția cazului în care locuiți în California, unde se permite donarea 
de sânge toxic în care se găsește proteina Spike. Acest vaccinuri creează proteina Spike 
pt că se află deja în vaccinuri, iar asta se întâmplă deoarece ți se rupe ARN-ul în 2 bucăți, 
și astfel că nu te mai poți numi om după vaccinare. Ai devenit altceva, și vei fi susceptibil 
la (vei dezvolta) nenumărate boli, așa că iată ce se va întâmpla în viitorul apropiat. 

S17 (rep.35:53-39:15, sel.22) 
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Adrian Cacovean: Noi avem în momentul de față un guvern mondial și asta este. Noi 

ne-am... nu noi, nu Raed Arafat a raliat România la a face parte din corporația 
internațională, Iliescu a făcut-o, pe vremea lui Iliescu s-a întâmplat toată treaba asta, pe 
vremea PSD-ului. Cei care l-au dat jos pe Ceaușescu și dacă l-au dat jos pe Ceaușescu nu 
l-au pus pe rege la loc ca să fim și noi, poate mai făceam ceva, poate n-aveam cursul ăsta. 
N-am făcut ce trebuia, ne-am băgat cu noua ordine, asta facem, jucăm. Noi dacă acuma ne 
desprindem din toată chestia asta, toate guvernele lumii vom fi, știți cum vom fi? România 
ce e? Nu a îndrăznit Putin, Rusia, nu a îndrăznit China, e o chestie internațională, o chestie 
la care participă mult mai multe forțe decât ceea ce se vede în realitate. E o chestie ce ține 
de bani, de reorganizare. Asta ce se întâmplă este doar un prim pas spre subjugarea 
populațiilor lumii, spre desființarea statelor. Asta e doar o chestie mică, urmează ciparea, 
urmează alte măsuri. Ăștia nu se opresc aici. Ăștia până nu își ating obiectivul, ăștia-s cei 
care au stat și în spatele lui Hitler și au făcut ascensiunea. 

S18 (rep.42:06-47:03, sel.22) 
Gabriela Calițescu: Adică inclusiv secretarul de stat, Raed Arafat, execută ordine, 

nicidecum interesul comun al cetățenilor români? 
Adrian Cacovean: Păi, păi interesul este prezentat ăla la care a raliat. Noi nu mai suntem 

singuri, suntem într-o Uniune Europeană, noi jucăm acuma ciocul mic, joc de gleznă. Dacă 
ne-a trebuit independență, s-a spart Blocul Comunist, s-a stricat aranjamentul... 

Gabriela Calițescu: Sunt de acord cu dumneavoastră că asta se dorește la vârf, dar iar la 
fel, dacă medicii, toți, toți, ar pune în prim plan... 

Adrian Cacovean: Conducerea spitalului a scăpat din mâna doctorului. Majoritatea sunt 
sponsorizați și șantajați în diverse feluri. 

Gabriela Calițescu: Adică nu mai este prioritară viața, salvarea unei vieți, ci sunt 
prioritari banii? 

Adrian Cacovean: Păi n-ai ce face, sunt unii care sunt chiar sponsorizați greu, de multă 
vreme. 

Geanina Hagima: Eu cred că e... e mai presus de bani, există interese mai presus de 
bani. 

Adrian Cacovean: La conducerea sistemului sanitar cam peste tot sunt acoperiți, se 
execută la ordin tot. Da? Deci, nu mai e a medicului conducerea, iar restul sunt timorați, 
unii sunt mulțumiți, nu vor să... alții există ordine circulară, nu spui nimic din ce se 
întâmplă, dacă nu ești de acord cu astea valea, îți rupem contractul. 

 

Postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 13.10.2021, în intervalul orar 21:59-24:00, 
emisiunea Să vorbim despre tine.  Pe toată durata difuzării emisiunii, în partea colțul din stânga-
sus al ecranului a fost titrat termenul: REDIFUZARE. Moderatoare: Gabriela Calițescu. Prin 
telefon sau prin apel video: Adrian Cacovean (medic cardiolog), Geanina Hagima (medic 
obstetrică-ginecologie), Daniela Peiu (medic generalist homeopat și doctor în navigație), Anca 
Nițulescu (medic ORL și medicină homeopată), Andronache Laurenția (medic în recuperare 
medicală și biotehnologie absolventă). 

Titlu afișat pe ecran: POLITICIENII DAU LECȚII DE MEDICINĂ DOCTORILOR?! 
Subiecte: testele PCR și vaccinarea anti-COVID-19.  
S15 (rep.42:03-46:33, sel.22) 
Adrian Cacovean: (...) Inclusiv, ce vreau să spun, toată treaba asta cu noua ordine 

mondială, guvern mondial, este deja instalat. Avem peste tot aceleași măsuri, aceleași 
interdicții, restricții, nu chiar toate în același timp. Ba într-o parte s-au deschis unele, într-
o parte a fost verde, acuma-i roșu, ce-a fost roșu devine iarăși verde și galben, și e o lume 
pestriță la hachițele unora care totuși fac, în mod coerent, cam tot. Ăsta-i guvernul mondial 
deja, instalat, fără să ne dăm seama.  

Gabriela Calițescu: Da, dar... 
Adrian Cacovean: Avem un singur guvern peste interesele naționale, peste interesele 

lumii, peste educație, peste religie, peste tot, toată lumea este șicanată, hărțuită și pare 
cumva să fie un stil de comportament mafiot. Un stil mafiot pentru că așa pare, ca un fel 
de taxă de protecție, ori dai banii, ori își iau unii banul direct de la buget ca să-ți vâre o 
țeapă, ori dai bani pe test. Acuma observăm pe ăștia care dau țepe le dădeau cam rar, au 
zis că da, una, după aia au trecut două, acum au trecut la a treia țeapă, acuma de la 6 luni 
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s-a ajuns la 5 luni. În curând o să se ajungă o țeapă pe zi sau nu știu, ca să fie în mod 
egal, că ce, ăștia cu testele iau mai mulți bani decât ăștia cu țepele? Deci, începe să nu 
mai semene a act medical, începe să semene a comportament mafiot clar, pe față. 

Gabriela Calițescu: Credeți că a fost vorba vreo clipă de un act medical în condițiile în 
care, iată, vorbim de testarea direct pe oameni? 

Adrian Cacovean: Este foarte clară mita și șpaga dată de firmele de medicamente. 
Degeaba s-a luat lumea de șpaga primită de doctori de la pacient, aia era nimic față de 
șpaga primită de la guvern... de la firmele de medicamente. Această șpagă a modificat 
comportamentul guvernului, a organelor, a instituțiilor de drept, totul este modificat, totul 
este păgubit. Au modificat comportamentul mass-mediei, care nu mai este distribuitoare 
de... de... 

Gabriela Calițescu: Adevăr. 
Adrian Cacovean: Adevăr, ci de reclamă. Da? Deci totul este modificat, treaba asta se 

întâmplă asupra actului medical din 1900, un act medical care a fost treptat și pe nesimțite, 
adică în fiecare clipă câte puțin, că s-a tot cedat, s-a tot cedat și s-a îndepărtat foarte mult 
de interesul pentru care este, adică sănătatea pacientului, menținerea sănătății și 
restabilirea stării de sănătate a pacientului. Există... există încă, că doctorii sunt oameni 
cinstiți (neinteligibil), dar au început să mai reducă din cenzura asupra... asupra ce vine 
de la diverse medicamente, de la diverși producători și distribuitori. Deci a ajuns guvernul 
să fie distribuitor ca de droguri? Așa-i comportamentul? Nu... nu vrei să te înțepi sau să-
ți bagi sârma-n nas, atuncea nu te mai lăsăm nici să mănânci, nici să ieși afară, nici să te 
duci la lucru. Păi care-i alternativa care ne-o dau? Când o să începeți să umblați cu 
megafoanele pe stradă? Că dacă pică Facebook-ul, WhatApp-ul și rețelele... și internetul, 
pică și televiziunea, o să-i vedem în curând ca naziștii când făceau anunțuri, cine nu s-a 
înțepat, cine nu și-a vârât bățul în nas, un pas înainte. E foarte grav ce se întâmplă!   

 

În urma monitorizării programelor difuzate de postul de televiziune Nașul TV, în data 
de 14.10.2021, interval orar 18:00 – 24:00, s-a constatat că singura emisiune în cadrul 
căreia au fost abordate subiecte legate de covid și de vaccinarea anticovid a fost 
emisiunea de dezbatere Să vorbim despre tin,e moderată de Gabriela Calițescu. 
Emisiunea a fost difuzată în direct, în intervalul orar 20:05 – 23:13, cu marcaj: AP. 

Invitat în platoul emisiunii: Cătălin Bădițoiu (realizator Nașul TV). Prin telefon: 
Nicolae (în intervalul orar 20:30 – 20:33), Radu Moraru (în intervalul orar 20:42 – 23:12)  

Titluri afișate pe ecran: UNIREA FACE PUTEREA!; VA FI ROMÂNIA ”ÎNCHISĂ” DIN 
NOU?; FLORIN CÎȚU A ANUNȚAT OBLIGATIVITATEA CERTIFICATULUI DE 
VACCINARE ÎN MAGAZINE. 

Teme: nou lockdown în România; valul 4 al pandemiei; vaccinare; lipsa tratamentului 
pentru coronavirus; legea privind certificatul verde; subdimensionarea sistemului sanitar 
și ajutorul dat de medici din Republica Moldova; disponibilitatea lui Gigi Becali de a ajuta 
statul român cu medicamente. 

Redăm mai jos fragmente din emisiune: 
(rep. 01.59 S1) Cătălin Bădițoiu: ...eu de-aia nu cred nici în cifrele lor, eu de-aia nu cred 

nici în ce ne arată ei... spitalele lor... nu cred în primul rând că n-au tratamente... eu văd 
doctori, da?... doctori care până acuma nu spuneau nimica, îi văd că ies și spune... N-avem 
tratament! Eu văd că ei... și îmi asum lucrul ăsta... omoară, cu bună știință, oamenii în 
continuare... omoară oameni prin închiderea spitalelor, omoară oameni prin lipsa 
tratamentului... păi să ajungi tu într-un spital mare... și în Floreasca... și să dai paracetamol 
la acest covid, cum spun ei... să nu ai medicamente... să nu ai medicamentele minime... să 
vorbești cu doctori să spună... Nu avem ce să-i dăm omului!... Îl punem și-i dăm acest 
ajutant de oxigen că oxigenul nu te face bine... lumea să înțeleagă... deci oxigenul ori 
masca de oxigen, da?, care o pun ei... nu mai vorbesc că dacă te intubează... toată lumea 
spune, dacă te intubează, șanse să mai scapi sunt 5% sau nu știu... parcă 5%, da?... adică 
este un adjutant acest oxigen, nu este un tratament... Tu să n-ai tratament, când 
tratamentul monoclonal îl găsești la farmacii în Belgia... Deci te duci în Belgia și găsești 
tratamentul la farmacii... monoclonal... Sunt acuma și le spun telespectatorilor și le spun 
și tuturor... și membrilor CNA că poate ei spun că nu știu... iar nu știu ce aberăm noi... Nu! 
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Sunt doctori în București... și doctori cu renume... care-ți fac acea perfuzie care-o iau cu 
15 – 20 de euro din Belgia, din farmacii... 30 de euro sau cât o fi... ți-o fac cu 5.000 de lei în 
București... doctori cu renume... Vine acasă la tine, îți pune transfuzia cu tratament 
monoclonal și-ți cere 5.000 de lei. De ce nu avem acest tratament?  

S2-rep. 22.29 – 29.15, sel. 14-20 
Cătălin Bădițoiu: Nu, ei corelează... de ce se întâmplă?... că aicea vezi că totul s-ar putea 

să fie o minciună... Ei corelează numărul de îmbolnăviri cu numărul morților. În weekend 
nu se fac teste. Ai văzut, în weekend sunt mult mai puține teste și acesta e motivul... să nu 
crezi că nu... că cabinetele private lucrează și în weekend, nu... da nu se mai duce lumea 
să se interneze în spitale că în weekend nu te internezi în spital pentru alte boli sau 
pentru... și atunci nu mai fac ei atâtea teste. Și atuncea ei cred că... în capul lor... nu 
corelează minciuna... adică ei corelează minciuna cu numărul de teste. Asta trebuie să 
urmăriți... domne, câți au murit în weekend? Și dacă aia... atuncea totul e făcut din 
calculator... Asta se întâmplă... adică nu se întâmplă nimic altceva... Eu aș vrea să văd 
oamenii aceia că au murit de covid. Repet, eu cred în covid, adică să nu creadă lumea că 
eu... eu nu-s aberant... există covid, există acest virus... da?...  

(ora 20:42) Prin telefon, a intervenit Radu Moraru. 
Radu Moraru a făcut referire la desemnarea premierului, atacul USR la Biserica Ortodoxă 

Română, împrumuturile făcute de Florin Cîțu. 
(rep. 05.22 S4) Radu Moraru: Pe de altă parte, Cîțu joacă în altă echipă... el vine și 

îndatorează România, cum spunea și Cătălin, la niște dobânzi uriașe... Și eu îl întreb pe 
drogalăul ăsta de Cîțu... că, repet, toată România știe... toți securiștii din România, toate 
serviciile secrete știu că ăsta e drogat. Să mă amendeze CNA-ul și am să furnizez probe. 
Ăsta e un drogat nemernic. (...)  

(rep. 06.14 S4) Radu Moraru: Deci acest drogat nemernic susținut de acest nemernic 
de Iohannis președinte... deci ăștia, domne, ne omoară! Deci nu aduc medicamente și mai 
spun o dată... Să mă amendeze CNA-ul că toți șmecherii din CNA știu bine care-i 
tratamentul.  

S5-rep. 51.10 – 58.11, sel. 14-20 
(rep. 00.55 S5) Radu Moraru: Cîțu știe că n-o să mai fie prim-ministru pentru că Cioloș 

a plusat enorm. A arătat astăzi, în fața stăpânilor din Europa... că noi suntem o sclavie 
aici... acest Cioloș a arătat că el va desființa Biserica Ortodoxă. 

Gabriela Calițescu: Doamne ferește! 
Radu Moraru: Deci a plusat enorm. Dar a venit Cîțu care zice... domne, dacă Cioloș nu 

va fi prim-ministru și mă puneți pe mine, eu voi interzice românilor să mai iasă din case. 
Nu mai au voie la alimentară, nu mai au voie la magazine... ce mai?... concursul între cei 
doi... care dă mai mult... Cioloș a plusat la maxim că îi place LGBT-istului ăsta... acest 
homosexual de Cioloș... îi spun homosexual... nu știu dacă e homosexual, da el reprezintă 
interesele homosexualilor... el este omul care a votat în Europa împreună cu macroul lui... 
acest pedofil cu nevastă-sa pedofilă... a votat ca România să nu primească bani europeni. 
Deci și homosexual și împotriva României. Cum să votezi tu, ca român, ca România să 
primească bani europeni? Și acest homosexual de Cioloș a votat astăzi să omoare 
Biserica Ortodoxă... să i se taie toți banii... și, repet... n-a avut curaj că el n-are... el e... n-
are ce-i trebuie... 

Gabriela Calițescu: Da cum să-i vină o astfel de idee și lui Cîțu... 
Radu Moraru: Nu, stai să spun... stai să termin un pic, Gabriela, da?, ca să înțelegi... Deci 

omul ăsta... repet, acest homosexual de Cioloș n-a avut curajul... că doar de-aia-i 
homosexual... și să mă amendeze CNA-ul cât cuprinde pentru că a fi homosexual astăzi e 
un compliment în Europa. Deci n-ai cum să mă amendeze. Când îi spui lui Cioloș că e 
homosexual este un compliment în Europa... în Renew Europe... reînnoirea Europei... deci 
homosexualul ăsta de Cioloș n-a avut ce-i trebuie ca să ceară arestarea Patriarhului 
României și poate a întregii Biserici Ortodoxe. CăCîțu, pe partea aialaltă, simțind că pierde 
teren în fața lui Cioloș, a zis... domne, eu împrumut România cu orice dobândă că plătesc 
proștii de români și copiii și nepoții și strănepoții... și a venit pe turnantă cu certificatul 
verde care nu există nicăieri în lume. Cum, domne, să nu mai am voie să mă duc să îmi iau 
mâncare? Că vine căCîțu ăsta... nemernicul ăsta... acest bisexual... repet, știu de la 
bodyguarzii lui pe care-i chem în instanță când vrea căCîțu... este un bisexual drogalău, 
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nenorocit, care trage pe nas... după ora 16:00 nu mai poți vorbi cu el... și acest drogalău 
bisexual nenorocit lucrează împotriva valorilor creștine și împotriva neamului românesc. 
Și spune... nu mai ai voie să te duci să-ți iei de mâncare dacă nu te vaccinezi, dacă nu-ți 
faci certificatul verde. Bă, da nu vreau să-mi fac certificatul verde că sunt sănătos! Sunt 
normal la cap, nu sunt homosexual... nu vreau să cred în dracul în care credeți voi, vreau să cred 
în Dumnezeu... nu sunt bolnav... cum adică n-am voie să mă duc să-mi iau de mâncare? Că 
asta spune Câțu astăzi... încă premier interimar al României. Iar plăvanul ăsta nemernic și 
trădător de neam și de țară... Iohannis... tace...  

S6-rep. 58.11, sel. 14-20 – rep. 09.06, sel. 14-21 
(rep. 00.53 S6) Radu Moraru: România nu mai avea nici jegul ăsta uman de Iohannis, 

trădător de neam și de țară... niciun căCîțu, niciun lu covid organ, niciun homosexual 
Cioloș, niciun bisexual Cîțu... ca să mai spun o dată că știu de la bodyguarzii lui... nimic... 
România era bine. Deci vorbeam acum 16 – 17 luni... eee, uite că am ajuns acolo... în acest 
punct... 

(rep. 03.32 S6) Radu Moraru: Atenție, însă... nu atenție!... eu mă bucur că este acest 
concurs de frumusețe care o suge mai mult de la stăpânul României din afara țării. Și 
acuma stau doi în genunchi... unul este homosexualul Cioloș și unul este bisexualul Cîțu... 
eee, ăsta este momentul când sute de mii de români se vor înscrie... pentru că la această 
sugătoare comună asistă pasiv și PSD și PNL și UDMR și... bine, USR, ăia sunt din start... 
USR-ul sunt homosexualii, LGBT-iștii României... Deci România dacă este o țară creștină 
sau românii se mai consideră creștini... lăsați-i pe USR-iști cu fundul în sus către Europa 
și nu-i mai votați... nu mai puneți mâna pe ei. Pentru că așa trădători de neam și de țară ca 
USR-iștii, ca Iohannis și Cîțu și o parte din liberali, eu n-am întâlnit. Vreau să vă spun 
ceva... La PSD, Ciolacu-i trădător că e securist a lu' SRI... or mai fi vreo 10%, da 90% din 
PSD-iști nu sunt nici USR-iști, nici trădători ca PNL-iștii, nici securiști. UDMR-ul... v-am 
spus... este curva regimentului... ăia n-au țară, n-au nimic... ăia se vând pe orice... Cine 
plătește cu ăia se culcă... ăștia din UDMR.  

(rep. 06.10 S6) Radu Moraru: 50% din liberali spun că se simt trădați și de lu covid organ 
și de căCîțu... Demisionați... grup independent liberal... că puteți face grup independent liberal, 
grup independent de parlamentari PSD-ist, UDMR-iști și că sunt vreo 10 UDMR-iști care nu 
se mai simt în regulă cu Kelemen Hunor... alt securist... SRI curat... șantajat cu niște dosare 
uriașe... numai de curve zic acuma, ca să nu zic de alte dosare, da? Distanțați-vă de 
Kelemen Hunor și intrați parlamentarii independenți UDMR. La USR nu vreau să vorbesc 
că acolo ăia sunt terminați, da? Deci acolo e jale. Cine-i USR-ist este și împotriva credinței 
noastre și împotriva neamului și împotriva României... Păi și-au asumat să-l voteze USR-
iștii pe Cioloș, președinte la USR-u? În condițiile în care Cioloș a votat în Parlamentul 
Europei cu jegoșii ăia de parlamentari USR legitimarea LGBTQ și a căsătoriilor 
homosexuale inclusiv în biserică? Inclusiv votarea tăierii banilor Europei față de 
România? Pentru asta... repet... în alte țări te arestează pentru trădare. Dar ei sunt 
parlamentari europeni. Deci USR-iștii, pentru mine, sunt cei mai idioți, proști și securiști... 
neo-LGBT-iști și neomarxiști din lume. Deci pentru mine nu există ăștia. Cine votează USR 
sau cine este membru USR și nu pleacă mâine este ăla care spune... am votat să nu ia bani 
România... din Europa... și am votat să desființăm Biserica Ortodoxă și am votat... bine, 
când spunem Biserica Ortodoxă, după aia desființează toate cultele... că doar n-o să 
credeți că dacă se leagă de Biserica Ortodoxă le lasă pe celelalte culte în pace? Și am 
votat pentru homosexualism de dimineață până seară, de la grădiniță până la facultate.  

S9-rep. 36.24 – 53.46, sel. 14-21 
(rep. 02.21 S9) Radu Moraru: Eu sper ca în CNA să nu existe niciun membru care să fie 

pedofil și să fie adept al sexului cu copii 12 plus... ca să nu ne amendeze pentru această 
emisiune. Că, repet, avem pedofilie la cel mai înalt nivel al Europei, mai ales că acuma 
Macron este cel care a preluat frâiele Europei după ce Merkel... bolnavă psihic și având 
Parkinson și alte boli... a fost pensionată. Deci eu sper să nu ne amendeze că, repet, am 
dat probe... sunt probe publice... cum o pedofilă l-a făcut pe unul președinte al Franței. 
Eee, ăsta-i Cioloș. Cioloș vine trimis de Macron să voteze împotriva României când e în 
Parlamentul European... ca să vă dați seama cât de dobitoc sinistru este Iohannis să 
numești un premier... pe Cioloș... care acum două luni a votat în Parlamentul European ca 
România să nu primească bani europeni dacă nu recunoaște căsătoriile homosexuale... și 
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altele. Asta-i România. Dacă românii nu se trezesc și nu înțeleg, atuncea, probabil că 
după pașaportul verde ăsta, va urma pașaportul LGBTQ în care fiecare dintre noi, dacă nu 
ne declarăm homosexuali, atuncea n-o să mai putem să ieșim din casă. 

Gabriela Calițescu: Doamne-ferește!   
(rep. 11.12 S9) Radu Moraru: … Cum am devenit noi o majoritate de 80% un fel de 

minoritate asuprită de un căCîțu? De un bisexual nenorocit? Ăsta e model în România? 
Acest bisexual drogat... o spun toți bodyguarzii lui, toți SPP-iștii care au fost pe lângă el... 
ăsta este omul care ia hotărâri pentru România? Da Cioloș ăsta care este un anti-român... 
a votat anti-România acu' două luni... care vrea să spună că Biserica Orodoxă trebuie 
terminată? Ăsta este cel care dictează (neinteligibil) românilor? Bă, da n-ar fi mai bine să-
i trimitem pe toți la culcare, începând cu Iohannis? 

Gabriela Calițescu: Da, ăsta ar fi idealul, dar cu cine?  
S14-rep. 29.33 – 42.11, sel. 14-22 
Radu Moraru: Întrebarea mea finală... de câte minciuni mai are nevoie poporul vaccinat 

să se trezească naibii odată? Mă, de câte? Că i s-a spus... masca te salvează... Rahat, bă, 
nu te-a salvat! Ok... Nu te-a salvat masca, ai făcut covid, am venit noi cu vaccinul care te 
salvează... Rahat, nici vaccinul nu te-a salvat! Nici primul... ia-l pe-al doilea! Bă, da nici al 
doilea... Acuma ți se spune... mai trebuie să faci și-al treilea... Mă, câte minciuni mai e 
nevoie, mă? Bă, vaccinatule! Câte minciuni mai ai nevoie? 

(rep. 03.22 S14) Radu Moraru: Domne, presa mincinoasă, ticăloșită, plătită din 
purcoaiele astea de bani... din banii publici... are voie la ATI, la antecamera morții, dar tu, 
ca aparținător, ca membru al familiei, tu nu ai voie, mă! Ești un gândac! Ești ultima otreapă! 
Ești nimeni, mă! Ți-l dăm într-un coșciug sigilat. Nici măcar n-ai voie să-l vezi... să-i vezi 
ultimul chip. Ești nimeni, măi! Asta este ce băiețașii ăștia n-au gândit... că s-au pișat... 
scuzați-mi expresia!... pe fibra și pe sufletul poporului român. Adică are voie ăla de la  Digi 
24... înțelegi?... televiziune de securiști nenorociți... să filmezi, ca și celelalte... să filmeze, 
mă, din ATI! L-au dezinfectat, mă, pe ăla... iar pe tine, cel care ai vrut să-l ții de mână, pe 
ultimul drum, pe cel apropiat... ai vrut să-i vezi fața, ai vrut să fii lângă el... ceea ce contează 
foarte mult la trecerea dintre lumi... tu n-ai voie, mă! Că nu ești, mă, ziarist la o televiziune 
de căcat a sistemului ăsta de căcat...  

(rep. 05.30 S14) Radu Moraru: Păi dacă le-au dezinfectat înseamnă că există un 
dezinfectant pentru toți aparținătorii, da? Da revenim la aceeași chestiune... de ce să aduci 
oamenii la intubare când există tratament de 100 de lei ca măcar să nu mai ajungă nici în 
spital oamenii? De ce să aglomerezi spitalele și ATI-urile când tot sistemul știe că există 
tratament cu 100 de lei? Atâta costă. De ce CNA-ul ne amendează pe noi și nu cere public 
celorlalte televiziuni care spun că nu există trtament? De ce nu le cere... bă, care-i 
tratamentul? Că CNA-ul asta trebuie să facă... să spună... uite, au spus niște nebuni la 
Nașul TV și e tratamentul ăsta... Ia să vedem! De ce parlamentarii... ai spus și tu... în frunte cu 
AUR nu cer tratamentul? Pentru că n-are cum să nu știe... toată șmecherimea României știe că 
astăzi, în spitale, pe dedesubt... deci încă o dată, vă dau cel mai bun exemplu... o mare vedetă 
TV, vaccinată de două ori, pe moarte, este salvată de către Gigi Becali prin acest tratament 
de 100 de lei. De ce? De ce nu vrem să salvăm oameni? De ce trebuie să ajungem la 
aberația de a alege între un prim-ministru care vrea să distrugă Biserica Ortodoxă sau un 
prim-ministru Cîțu care vrea să... ăla era Cioloș... homosexualul Cioloș... noi trebuie să 
alegem astăzi... sau nu să alegem că n-avem cum să alegem... noi trebuie să ne mulțumim 
cu homosexualul Cioloș care a votat împotriva primirii de bani europeni de către România 
și a votat să desființeze Biserica Ortodoxă sau să îl acceptăm pe bisexualul și drogalăul 
de Câțu, da?, că zice că nu mai avem voie să mâncăm. Domne, nu ești vaccinat, nu mai 
poți să mergi la magazin să-ți iei de mâncare. De ce nu se ridică nimeni? De ce nu răspunde 
idiotul ăsta de președinte Iohannis? De ce spun că e idiot? Potrivit definiției din dex trebuie 
să fii idiot să optezi pentru... spune definiția dex-ului... repet, e științific că n-am spus-o 
eu... să optezi între un homosexual... Cioloș... și anti-român și un anti-român bisexual 
Cîțu? Trebuie să fii idiot! Deci scrie dex-ul!  

(rep. 08.26 S14) Radu Moraru: Și, repet, CNA-ul nu poate decât să ne amendeze! Nu ne 
pot amenda ei câte adevăruri spunem noi! Da știți care e problema? Că toți ăștia din CNA... 
mulți s-au vaccinat... și așa cum v-am spus acum două săptămâni... vor avea multe 
drumuri pe la spitale în perioada următoare. Și se vor reîntoarce împotriva stăpânilor lor! 
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Ei s-au vaccinat crezând în stăpânii lor! Uite, noi nu ne-am vaccinat crezând într-un 
singur stăpân... Dumnezeu... Și suntem 80%. Și nu cred vreodată... nu s-a întâmplat în istorie... 
ca 80% să fie doborâți de 20% de fraieri care au crezut într-un sistem corupt, mizerabil, mincinos, 
trădător, corupt și ce mai vreți voi. Că ăștia sunteți! Vaccinați sunt în același cor cu vaccinatul 
Iohannis, vaccinatul Cîțu, vaccinatul Arafat... niște corupți, niște multi-miliardari, niște 
oameni care n-au făcut decât să nenorocească țara în ultimii 30 de ani... cu lu covid organ 
în frunte... Și asta-i un semn de întrebare foarte mare... De ce voi care v-ați vaccinat vă 
aflați în aceeași tabără cu ăștia care au nenorocit România în ultimii 30 de ani? Că acolo 
se află toți... și PD-L-ul lui Boc, și Blaga și toți corupții... care ne-au păcălit... ne-au păcălit... 
credeam că o să facă ceva... și Băsescu și cutare... niște securiști, niște hoți... e multi-
multi-miliardari... Păi, ce... Boc, ăsta, primarul Clujului, credeți că trăiește din salariu? Este 
multi-miliardar. Și e artizanul vaccinării... Bă, da e ok? Chiar vi se pare ok? Voi, vaccinații, 
să vă aflați în tabără cu cei mai mari jegoși și trădători din istoria României? Că asta-i 
întrebarea! Ce căutați voi, vaccinații, în tabără cu hoții... homosexuali, drogalăi, multi-
miliardari, jefuitori, trădători de neam și de țară... Ce căutați în tabără cu ei? Nu vi se ridică 
un semn de întrebare? 

Gabriela Calițescu: Avem multe semne de întrebare... 
Radu Moraru: Cum se întâmplă să noi, ceilalți, suntem în antiteză cu tot răul României? 

Că de-aia zic... bă, îl întreb pe vaccinat... Bă, da ți se pare normal să fii în tabără cu Cîțu, 
cu Iohannis, cu Barna, cu... cine vreți voi... cu Kelemen Hunor? Chiar vi se pare normal? 
Nu vă puneți o întrebare? Ce cauți tu în tabără cu ei? Tu chiar crezi că s-au vaccinat pe 
bune? Bă, da cât de fraier ești? Cum de tu ai făcut reacții adverse... tu, vaccinatule... și 
ăștia n-au făcut nimic? Nu-ți pui o întrebare logică. Bă, da stai un pic! De ce numai fraierii 
au făcut reacții alergice? De ce numai fraierii au murit după vaccin? De ce numai fraierii 
au tot felul de paralizi, de tromboze? Bă, ești nimic! Bă, nici Iohannis, nici Cîțu la a treia 
doză... bă, la a treia doză mă gândeam că poate îi înțeapă... nu știu... îi rămâne țeapă în 
nas... nu mai poate să tragă pe nas, da? Bă, nimic! Mă, da chiar așa? 

S15-rep. 42.12 – 49.49, sel. 14-22 
Radu Moraru: … Eu sunt un luptător civic și chiar dacă va fi să sacrific Nașul TV, îl 

sacrific. Chiar dacă va trebui să mă iau de gât cu CNA-ul, ne luăm de gât! Și nu uitați, CNA-
ul s-a mai luat de gât cu mine și-a sfârșit în pușcărie. Fosta șefă a CNA... aviz actualei șefe 
a CNA... doamna Pocora care crede în Iohannis... Iohannis care se pișă pe toți oamenii pe 
care i-a subjugat începând cu lu covid organ și cu Cîțu... deci doamna Pocora, grijă mare! 
Dar aviz! Doamna Pocora, predecesoarea dumneavoastră doarme în pușcărie, de două 
săptămâni... și mai are 4 ani. O să doarmă în pușcărie 4 ani de-acum încolo. Și... atenție!... și 
este ultimul meu avertisment! Dacă CNA-ul nu se potolește, le facem plângeri penale 
pentru abuz în funcție pentru fiecare membru. Eu nu mi-am dorit ca Laura Georgescu, 
fosta președintă a CNA, să fie în pușcărie. Deloc. Ea a ajuns acolo mai ales... sau doar 
pentru că s-a pus cu Nașul TV. Dacă și actuala președintă CNA, doamna Pocora, care 
crede c-o salvează Iohannis, vrea să doarmă la pușcărie următorii 4 – 5 ani, e treaba ei. 
Da, atenție!, lupta mea cu CNA-ul s-a dus doar cu conducerea, cu Laura Georgescu. De 
data asta, lupta mea... ca cetățean, nu ca patron de televiziune... ca cetățean... este 
împotriva tuturor membrilor CNA. Abuzul în funcție este penal. Și de astăzi, cine mai 
greșește... până acuma am iertat, chiar dacă trebuie să plătesc, iată!, un miliard de lei în 
plus față de cele 2 miliarde de până acum. De azi înainte, le spun frumos... orice abuz în 
funcție înseamnă pușcărie. Vreți să dormiți în paturile voastre, ok... Vreți să dormiți în 
pușcărie... vizitați-o pe Laura Georgescu să vă spună cum e să dormi la pușcărie... să 
miroși pârțurile celorlalte deținute care sunt și rele unele dintre ele și ajungi să fii sclavă 
între relele din pușcărie. De-aia vă spun, doamna Pocora... stimată doamnă Pocora, 
președinta a CNA... stimați membri ai CNA... Roata se învârte. Orice abuz, începând de 
mâine va fi sancționat prin plângeri penale pentru abuz. Pentru că tot ce spunem noi și ce-
am spus eu... ca cetățean, ca patron... s-a adeverit și vorbim de 18 luni de când tot spunem 
adevăruri. Pentru tot ce-am fost amendați, ar trebui să primim toți banii înapoi și daune. 
Din păcate, plătim... daune nu primim și atuncea singura mea mulțumire... și voi avea chiar 
o mare satisfacție... îi băgăm la pușcărie. Altceva n-avem de făcut... din păcate. Dar n-am 
de făcut decât acest demers. Pușcărie... să dormiți la pușcărie, bărbați sau femei din CNA, 
dacă vă mai permiteți aceste abuzuri împotriva Nașul TV. Întrebați-o... vizitați-o pe Laura 



 11
Georgescu. Să vă povestească cum e la pușcărie și asta din cauza voastră. Uite, vă fac 
o dezvăluire. Laura Georgescu împreună cu avocații și cu tot sistemul judiciar mafiot au 
încercat să ne scoată pe noi din proces, sub diverse forme. Dacă ne scoteau, Laura 
Georgescu era liberă. N-au reușit! N-au reușit! Laura Georgescu doarme la pușcărie pentru 
următorii 4 ani. Cristina Pocora, ai auzit? Ceilalți membri ai CNA în frunte cu Mircea Toma... 
Mircea Toma care este (neinteligibil) USR-ist de-al lui Cioloș. Mircea Toma a făcut spirală 
directă cu Cioloș. Mircea Toma, potolește-te! Și ceilalți! Avertismentul e foarte clar. Deja 
am antamat avocații mei, artileria grea, ca începând de mâine tot ce este abuz CNA, direct 
în penal... abuz în funcție... pentru că băiețașii ăștia și fetișcanele astea din CNA se cred 
deasupra legii. Habar n-au cât de vulnerabili sunt. Uitați-vă la Laura Georgescu! Doarme 
în pușcărie pentru următorii 4 ani. Și eu m-am hotărât să lupt pentru că până acuma a fost 
de ajuns. Acuma, când văd ce se întâmplă cu națiunea română, ce se întâmplă la cel mai 
înalt nivel, când văd un bisexual și-un homosexual... ăștia vor să fie viitorii premieri ai 
României... să-mi desființeze Biserica, să ne desființeze alimentara... adică nu mai ai voie 
să mănânci... ăștia sunt... vai de pielea lor! De-aia am ieșit luni la tine în emisiune, Gabriela, 
pentru că anticipam acest deznodământ. În momentul ăsta românii trebuie să aleagă. Vor 
un homosexual ca Cioloș, vor un bisexual ca căCîțu sau vor o viață normală... viața pe 
care au avut-o până acum. Sper... în momentul ăla, singurul care luptă pentru asta este 
Nașul TV. (...) 

S17-rep. 59.34, sel. 14-22 – rep. 11.52, sel. 14-23 
Radu Moraru: Câteva precizări...  
Gabriela Calițescu: Te rog, Radu! 
Radu Moraru: Unu... Mircea Toma cu vrăjeala lui în care te sfătuia... vezi Doamne!... să zici 

de 7 ori... 
Gabriela Calițescu: Eu am apreciat... am apreciat... a avut dreptate într-o situație... 
(rep. 00.16 S17) Radu Moraru: Nu, nu... atenție!... Mircea Toma este un om inteligent, 

dar este un jeg uman. Este un om vândut și un om care umblă cu spirala și cu puța goală 
pe plajă, da? E de-al lui Cioloș. Da? Deci Mircea Toma este... v-am spus... de câte ori Mircea 
Toma face câte ceva în CNA, mai scot ceva din sertarul lui Cioloș. 

Gabriela Calițescu: Î-hm!   
Radu Moraru: Deci Mircea Toma pentru mine este un jeg uman care nu are ce căuta în 

CNA să ne judece pe noi. Când umbli cu sula goală, în fața copiilor tăi pe plajă... și astea 
sunt chestii publice... nu ai cum să ne judeci pe noi. Că noi avem niște valori creștine, asta 
e... suntem creștini... ce să facem?... asta e! Da? Când umbli cu sula flendurindu-se, pe 
plajă, în fața copiilor tăi... mai ales, fetița ta... trebuie să ai grijă cum ridici privirea către 
Nașul TV. Ridici privirea către Nașul TV, eu îți dau peste sulă. Nu cred că greșesc, repet... 
cum spunea Cătălin... folosesc termeni mai duri... da ăsta-i adevărul. Cum poate unul care-
și flutură sula în fața fetiței lui, pe plajă... și altor fetițe pe plajă... să ne judece pe noi? Și 
să mai dea și sfaturi! Știți, ar trebui să faceți... da ne rade o amendă de 300 de milioane. Și 
în CNA sunt mai mulți cu probleme. Acuma, deocamdată, l-am demantelat pe Mircea Toma, 
da? Da? Un Cioloș-ist... Cioloș să-l bage în guvern să-l facă ministrul sexualității și o să 
cadă la votare că n-o să-l voteze nici dracu. Deci Cioloșe, ia-l pe Mircea Toma și pune-l 
ministru! Da? Cu sula-n vânt. Că asta sunteți voi... cu sula la vedere, da? Și cu sula-n 
coaste. Doi... ce spunea și Cătălin... noi acuma trebuie să fim foarte tari. Că ei vin cu tot 
felul de chestiuni europene... ne împachetează... domne, lucrurile sunt foarte simple. Ăștia 
ne vor gâtul! Nu le place presa liberă! Nașul TV... luați toată presa, toate publicațiile au 
publicat câți bani au luat fiecare, de unde-a luat... Nașul TV nu e nicăieri. Nașul TV nu ia 
bani de la nimeni pentru că avem numai patroni căcăcioși în România. Niște loseri. Numai 
căcăcioși... n-are unul curaj să spună... bă, am și eu cârciumă, am și eu un business... fac 
reclamă la Nașul TV... Ei nu-și dau seama și nu realizează ce forță avem noi. Cine e cu noi 
în echipă, nu piere. Uite, sunt 80% dintre români. Deci asta cu frecangeala CNA-ului n-o să 
țină mult. Că așa... cum spunea Cătălin... îi ardem de nu se văd! Și-o să ajungă la pușcărie. 
Pe orice justiție... Laura Georgescu, repet, a încercat, a cumpărat, a făcut... doarme la 
pușcărie de 4 ani. Se aude, Cristina Pocora? Mai ales că Cristina Pocora merge și pe la 
spital. Dar se aude și la încă doi membri CNA care merg la spital? Că s-au vaccinat? E 
bine? E bine c-ați avut încredere în Iohannis cu vaccinarea? E bine? Vă simțiți bine? Sau 
cum spunea Vanghelie... vă simteți bine? Sunt 3 membri CNA care s-au vaccinat și acuma 
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sunt în spitale. Asta e, am și eu sursele mele. E bine? Vă salvează Iohannis acuma? Păi 
Iohannis nu l-a salvat nici pe căCîțu ăla. Și atunci, Mircea Toma... și toți cei care vreți să 
dați sfaturi Nașul TV... lăsați-o jos! N-o să câștigați niciodată bătălia cu noi! Niciodată! 
Pentru că e foarte greu... încă nu s-a născut ăla din CNA care să câștige bătălia cu Radu 
Moraru. Punct! Întrebați-l pe Răsvan Popescu și pe alți membri mai vechi din CNA. Nu s-a 
născut ăla care să câștige bătălia cu mine! Pentru că eu sunt olimp. Voi sunteți niște 
castrați și niște constipați... niște slugi la stăpân. N-au cum să te bați tu, slugă, cu mine 
care eu sunt stăpân. N-ai cum! Punct! Nicio slugă nu cîștigă o bătălie cu un stăpân. Și eu 
sunt stăpân pe Nașul TV. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, vom fi mulți ani de-acum încolo 
stăpâni pe Nașul TV. (...) 

 

În data de 15.10.2021, interval orar 18:00 – 01:00, s-a constatat că singura emisiune 
în cadrul căreia au fost abordate subiecte legate de covid și de vaccinarea anticovid a 
fost emisiunea de dezbatere Să vorbim despre tine, moderată de Gabriela Calițescu. 
Emisiunea a fost difuzată în direct, în intervalul orar 20:17 – 00:12, cu marcaj: AP. 

Invitați în studio: în prima parte a emisiunii, cu mențiunea EXCLUSIV (interval orar 
20:17 – 22:03): Radu Moraru, Sacha Stone, Steve Davislim (interval orar 21:18 – 
22:03); în a doua parte a emisiunii (interval orar 22:15 – 00:12): Cătălin Bădițoiu. Prin 
telefon: Florin din Câmpina (în intervalul orar 23:05 – 23:13) 

Titluri afişate pe ecran: SACHA STONE LA NAŞUL TV; ADEVĂRUL NU MAI E 
ASCUNS. OAMENII SE ASCUND DE ADEVĂR 

Teme: virusul covid și vaccinarea anti-covid; lipsa tratamentului în spitale și a 
medicamentelor antivirale în farmacii; respectarea Constituției; dezbinarea poporului 
român; obligativitatea certificatului verde, pierderea libertăților fundamentale; ajutorul dat 
României de țări din UE; datoria externă a României; promovarea vaccinării în rândul 
elevilor de către profesori 

Redăm mai jos fragmente din emisiune:  
S4-rep. 52.03 – 58.15, sel. 15-20 
Radu Moraru: Spuneam cât de bine au executat aceste operațiuni și că, de exemplu, 

un mic element, dar foarte real este filmul ăsta cu James Bond – Daniel Craig... vorbește 
despre nanoboți, despre tehnologia asta care o bagă în oameni și oamenii vor fi fericiți, 
luminați, sănătoși... transhumanii... lucruri care deja se întâmplă în realitate că în 
momentul în care se modifică DNA-ul, da?, prin mesager ARN... tu nu mai ești uman... nu 
mai ești creația lui Dumnezeu... 

Gabriela Calițescu: Practic pierzi din conștiință, din... 
Radu Moraru: Nu, nu, nu... genetic ești modificat... deci creația, minunea făcută de 

Dumnezeu s-a terminat. În literatură și în justiția americană se cheamă transumanitate. 
Deci cei care s-au vaccinat cu ARM mesager au trecut la transumanitate. 

Gabriela Calițescu: Practic nu mai au drepturi și libertăți fundamentale... 
Radu Moraru: Dacă noi le spunem în viitor c-o să aibă roboțeii prin ei din ăștia și... 

tehnologii care există... 
Sacha Stone: Nanoboți, ya... 
Radu Moraru: ... în momentul ăla vor spune... hai, domne, v-ați uitat la filmul cu James 

Bond, ultimul film, da? Pentru că oamenii nu trebuie să știe adevărul decât atunci când e 
prea târziu. Când nanoboții sunt deja înfipți, da?... pe mâna dreaptă sau pe mâna stângă 
sau pe frunte sau pe undeva, da? (...) am vrut să completez la ce-a spus legat de cum se 
îmbolnăvesc oamenii pe stadion... tehnologia... armata americană a cerut în mod expres 
ca tehnologia către comunicații să se oprească la 3G... inițial. După care au zis... ok... 4G. 
Și stop! Deci Obama n-avea voie să vândă niciodată tehnologie 5G, 6G, 7G, 8G... 
tehnologia e până la 8G... de la 6, 7, 8 sunt încă tehnologii americane... militare... dar și 
tehnologia 5G trebuia să rămână militară. Pentru că ce face tehnologia 5G? Ajută armele 
bio... cum se cheamă?... bioweapons... armele biologice de distrugere în masă... Ce face 
vibrația 5G? Și la Wuhan asta s-a întâmplat. (...)  

(rep. 02.45 S4) Radu Moraru: Această tehnologie 5G ce face? Bagă celule în vibrație. 
Bruno Mihăilescu: Și iau oxigenul. 
Radu Moraru: Și se sparge... nu!... se sparge membrana celulară. (...) 



 13
(rep. 05.35 S4) Radu Moraru: Tehnologia asta care-i militară, practic, poate ajuta 

orice armă biologică. Adică eu am explicat... ceea ce telespectatorii noștri știu... cum s-a 
transportat virusul în trupurile tuturor sportivilor... au fost sportivi din 104 țări, cu 
antrenorii lor, cu delegații și așa mai departe, plus toți voluntarii chinezi care imediat după 
anul nou chinezesc, în ianuarie, au primit gratis excursii... unde?... 

S5-rep. 58.56, sel. 15-20 – rep. 04.51, sel. 15-21 
Radu Moraru: Spuneam că ăsta-i mecanismul cum s-a împrăștiat... dar ei ce-au făcut? 

Psihologică operațiunea... la început n-a fost frică... e o răceală... (...) deci au lăsat să se 
împrăștie... au zis... stați, bă, liniștiți, e o răceală... (...)  

(rep. 00.39 S5) Radu Moraru: Și atuncea s-a împrăștiat și asta spun că noi așa i-am 
ajutat pe telespectatorii noștri să înțeleagă... văzând documentarul ”5G Apocalypse”... 
văzând cum poate fi utilizată această tehnologie și cum... (...) 

(rep. 01.17 S5) Gabriela Calițescu: Da ce mai e de precizat e că tot în lockdown-ul din 
România... cel puțin atunci s-au instalat cele mai multe antene 5G și asta voiam să-l întreb 
și pe Sacha dacă... și unde l-a prins pe el lockdown-ul s-a întâmplat la fel sau nu? 

(...) 
(rep. 01.53 S5) Bruno Mihăilescu: Deci a fost premeditat chestia asta. 
Radu Moraru: Da, e un plan scris în 2011 și executat perfect. Unde n-a fost executat 

perfect... (...) 
S8-rep. 26.09 – 29.06, sel. 15-22 
(rep. 00.34 S8) Cătălin Bădițoiu: Acest joc este un joc pe care președintele nostru, 

domnul Klaus Iohannis, cu prim-ministrul nostru, domnul Florin Cîți și cu acoliții lor... 
oameni din servicii secrete, oameni din Armată, oameni din toate nivelurile... și doctori, 
pot spune... unii dintre doctori... au jucat și-au mizat pe moartea românilor pentru a-i speria 
să se vaccineze. Și poate o să te gândești... băi, da de ce? Păi, simplu... vedem ce s-a întâmplat 
și luăm ultimele 5 luni, 6 luni de zile, da?, și ne uităm la faptele și la lucrurile pe care acești oameni 
le-au făcut. Dau un exemplu... lipsa medicamentelor din spitale, da?...  

Vedem cum oamenii sunt speriați.  
Vedem cum oamenii mor. Oamenii mor și vaccinați și nevaccinați. 
Cătălin Bădițoiu: Adică moartea să știi că moartea când vine, ea nu spune... domne, a 

spus Gheorghiță că vaccinul te salvează sau a zis Iohannis sau a zis Cîțu... Nu! Ea fără un 
tratament, când moartea vine, vine! Da? Dacă tu te duci în spital și-ți pune un tub de oxigen 
pe nas da nu-ți dă... sau îți dă doar un paracetamol... nu-ți dă nimic... mori de bine... Când 
tu te duci neștiind c-ai fost bolnav... această boală e destul de perfidă... câteva zile n-ai 
nimic și după aia ajungi în ziua a 8-a, a 9-a când deja virusul e în tot corpul... repet, vaccinat 
sau nevaccinat...  

S9-rep. 29.36 – 35.59, sel. 15-22 
Cătălin Bădițoiu:... băi, oamenii aceștia vor fi în sfârșit... nu vor mai fi... că ei sunt 

criminali. Deci ei sunt criminali, deci ei sunt criminali... dacă mă întrebi... părerea mea... 
deci sunt criminali și criminali răi, mai rău ca și criminalii de la Revoluție... La Revoluție 
au murit 1.300 de oameni, da?... de mâna unor criminali... de mâna acestor criminali care 
mai spun însă că și sunt mari democrați, sunt... domne, democrația... suntem cei mai... 
așa zic ei... că-s cei mai buni, cei mai deștepți... vor transforma o Românie curată, 
educată... Nu! Ei au transformat o Românie într-un cimitir.  

(rep. 01.41 S9) Gabriela Calițescu: Da tu de ce crezi că în atâtea luni nu s-a ocupat nimeni 
de acest lucru? 

Cătălin Bădițoiu: De nenorociți ce sunt.. bă, de nenorociți... că de-aia am și venit... adică 
poate să mă amendeze și mama CNA-ului... de nenorociți... Păi ca să fii atât de nenorocit, 
să nu existe antivirale la liber... în această perioadă ar trebui să fie la liber antiviralele în 
farmacii, să se ducă orice român să ia antitivirale direct... aticoagulante, la fel... pune 
anticoagulante oamenilor... și vaccinaților, și nevaccinaților... Și vaccinații sunt zeci de 
oameni care au făcut tromboze... ei spun, da?... în statistici. Dă-le oamenilor dacă au făcut 
vaccinul... așa că au vrut ei să-l facă... explică-le!... de-asta, oamenii ăștia au mizat că 
moartea va împinge națiunea spre vaccinare. E o strategie pe care acești băieți au ratat-
o... lumea nu s-a dus... s- a speriat, da nu s-a dus... da nu mai poate continua. Noi nu putem 
să-i lăsăm încă... 
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(rep. 04.57 S9) Cătălin Bădițoiu: Păi trebuie să dăm... Nu mai trebuie să rămânem inerți. 

Rămânem inerți... ne mor familiile, ne mor prietenii... nu știi cine moare. Și nu... degeaba... 
cum spun ei... te vaccinezi... degeaba te vaccinezi... mor și vaccinați și nevaccinați, repet, 
da? Fără tratament, oricine moare! Lumea asta trebuie să înțeleagă și cei care s-au 
vaccinat trebuie să înțeleagă acest lucru. Nu sunt scutiți cu absolut nimic. 

S10-rep. 36.14 - 41.47, sel. 15-22 
Cătălin Bădițoiu: Gabriela, ăștia ne omoară cu zile. Deci ăștia, în România, ne omoară 

cu zile. Pe toți! Repet, că suntem vaccinați, că nu suntem vaccinați... Deci ei... mizeria asta 
care au făcut-o...  

Gabriela Calițescu: Tu ai văzut mașinile care se plimbă prin București noaptea și 
stropesc? Iartă-mă, pe frigul ăsta există covid? 

(rep. 04.21 S10) Gabriela Calițescu a cerut colegilor din regie să fie sunat domnul Nelu 
Tătaru. 

(rep. 04.28 S10) Cătălin Bădițoiu: Gabriela! Gabriela... ascultă-mă două secunde!... îmi 
asum eu amenda... Bă, lasă dobitocii... lasă-i, mă, în dobitocia lor! De ce să ne pierdem 
timpul, mă, cu ei? 

Gabriela Calițescu: Păi, nu, da domnul Nelu Tătaru a oprit producția medicamentelor la 
Iași. Să îl întrebăm încă o dată de ce s-a întâmplat treaba asta. 

Cătălin Bădițoiu: Da, știe toată lumea. Da de ce să mai stau... de ce să mai stau eu cu 
toți cretinii? De ce să vorbesc eu? 

Gabriela Calițescu: Cătălin, dacă-i dă drumul are România medicamente în farmacii, ce 
dracu? Doamne, iartă-mă! 

Cătălin Bădițoiu: Nelu Tătaru ce să dea el drumul? Ce-i Nelu Tătaru? Ce-i Nelu Tătaru 
acum? Nimeni în drum. 

Gabriela Calițescu: Este președintele Comisiei de Sănătate în Senat. 
Cătălin Bădițoiu: E nimeni în drum, Gabriela, e nimeni în drum.  
Gabriela Calițescu: Este consilierul domnului ex-premier Câțu. Adică este o persoană-cheie. 
Cătălin Bădițoiu: Nu! Face parte din gașca criminalilor! Face parte din gașca 

criminalilor!  
S11-rep. 44.23 – 49.41, sel. 15-22 
(rep. 00.28 S11) Cătălin Bădițoiu: Adică asta zic... boala aceasta... nu, nu... ca să înțeleagă 

lumea... boala asta chiar există. Că-i artificială, cum cred eu... eu nu cred că-i naturală... da 
există. Acest virus există. De ce l-au făcut... Știu și de ce l-au făcut, da nu cred că e 
momentul... și am vorbit de atâtea ori... da nu cred că e momentul în această seară să 
vorbim de ce-a fost creat acest virus. Da... că vom vorbi de o politică mondială, da nu cred 
că pe români, în momentul ăsta, chiar acum, îi interesează de ce a fost creat acest virus. 
Îi interesează cum scăpăm odată, dracu, de el. 

Gabriela Calițescu: Da poate a fost un joc invers în care, iată!, să nu existe tratamente 
în farmacii ca românul să fie obligat să se ducă să se vaccineze, vrând – nevrând? Crezi 
că asta e strategia? 

Cătălin Bădițoiu: Păi asta zic și eu... păi asta e... ei au mizat... păi asta au făcut... 
guvernul României în frunte cu președintele Iohannis au mizat pe moartea românilor.  

Gabriela Calițescu: Păi atuncea ar trebui președintele, Florinel Cîțu... cine mai e acuma 
la Ministerul Sănătății?... de la UDMR... Uite!, îmi lipsește numele... ar trebui toți să 
răspundă... împreună cu domnul Ciucă. Ție ți se pare normal ca abia astăzi au scos 
ventilatoare? Păi ce să...  

(rep. 04.18 S11) Cătălin Bădițoiu: Lăsați mizeria asta cu măștile că măștile nu protejează 
de nimic. 

Gabriela Calițescu: Avem doctori care spun asta, n-o spunem noi că...  
Cătălin Bădițoiu: Da? Faci lucruri care chiar protejează... Nu, da doctori care... și avem 

doctori... bă, și ele nu protejează, adică am înțeles minciuna asta... am demantelat-o un an 
și jumătate... Băi, în momentul ăsta tu omori români în continuare, îți omori propriul popor 
pentru a atinge țelul celor 50% vaccinați cât vrei tu... Păi, măi, idioților! Faceți, dracu, să 
vă ia din semnătură... spuneți-le stăpânilor voștri... s-au vaccinat românii 70%... 

Gabriela Calițescu: O să te rog pentru CNA... să reiterez idioților...  
Cătălin Bădițoiu: Păi, idioților... Gabriela, idioților e un alint pentru ei. Ăștia-s criminali, 

frate, nu idioți... criminali... criminali la drumul mare... nu idioți... idioți e, așa, un alint... Păi 
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când omori oameni cum să le zici? Criminali! Criminali! Criminali! Ăștia sunt... Poate să 
vină CNA-ul... mă duc și mă bat și cu CNA-ul în cuvinte, nu în altceva... 

S19-rep. 37.35 – 41.39, sel. 15-23 
(rep. 02.38 S19) Cătălin Bădițoiu: E Monitorul Oficial... Pune-o pe ecran s-o vadă toată 

lumea! Păi ei spun... fii atent!... Acuma-i vezi cât de criminali sunt...  
Gabriela Calițescu: Da... 
Cătălin Bădițoiu: Deci ăștia-s criminali, nu idioți! 
Gabriela Calițescu: Să citesc mai departe, te rog... 
Cătălin Bădițoiu: Păi două secunde... (neinteligibil)... deci oamenii ăștia-s criminali! 
Gabriela Calițescu: Păi sunt... am văzut cu toii acuma, ce mai?  
S22-rep. 54.54 – 56.00, sel. 15-23 
Cătălin Bădițoiu: Nu, eu vorbesc astăzi... Ce-au mizat ei pe valul 4? Au mizat că moartea, 

repet... da?, vreau să văd ce spun cei de la CNA... au mizat... acest Klaus Iohannis... să 
mai se audă o dată... Florin Cîțu și acoliții lor au mizat că moartea va împinge spre vaccin 
milioane de români. Deci au zis... câți mor? Lasă-i, mă, să moară 20.000 sau câți or muri 
că ne atingem noi scopul, că restul se vor speria. Pe asta au mizat. S-au jucat cu zeci de 
mii de vieți în România acești nesimțiți pentru a-și atinge scopul lor și scopul stăpânilor 
lor ca România să ajungă peste 50% vaccinați. Simplu! Nimic altceva. 

Gabriela Calițescu: Nu te supăra, ăștia merită judecați public... toți... da toți!.. public... 
 

În data de 18.10.2021, interval orar 18:00 – 00:00, s-a constatat că singura emisiune 
în cadrul căreia au fost abordate subiecte legate de covid și de vaccinarea anticovid a 
fost emisiunea de dezbatere Să vorbim despre tine, moderată de Gabriela Calițescu. 
Emisiunea a fost difuzată în direct, în intervalul orar 20:05 – 23:54, cu marcaj: AP. 

Invitat în studio: Cătălin Bădițoiu; Prin Skype: Geanina Hagimă (medic primar 
Obstretică - Ginecologie; în intervalul orar 20:16  – 22:03), Anca Nițulescu (medic primar 
ORL; Asociația Medici pentru consimțământ informat; în intervalul orar 21:20 – 22:03). 
Prin telefon: Radu Moraru (în intervalul orar 20:46 – 23:54), Florin din Câmpina (în 
intervalul orar 22:27 – 22:41)  

Titluri afişate pe ecran: CREDEȚI CĂ OAMENII NEVACCINAȚI VOR RĂMÂNE 
FĂRĂ NICIUN DREPT ÎN SOCIETATE?; MEDICII CARE AU ALTE PĂRERI DECÂT 
CELE OFICIALE, DAȚI AFARĂ DIN SISTEM! 

Teme: sancționarea medicilor care prezintă teorii ce nu sunt validate științific; 
numărul mare al infectărilor cu covid; lipsa tratamentelor din farmacii; lipsa soluțiilor în 
România; lipsa căldurii în spitale; proiecte de lege privind obligativitatea certificatului 
verde pentru toți cetățenii și obligativitatea certificatului covid pentru personalul medical 
și din cadrul DSU și a unităților subordonate 

Redăm mai jos fragmente din emisiune:  
S2-rep. 18.13 – 20.19, sel. 18-20 
Gabriela Calițescu: Acuma, aș vrea să vă întreb prima dată pe dumneavoastră, doamna 

doctor, ce părere aveți despre această propunere. Trăim din nou într-o dictatură? Iată!, 
pumnul în gură medicilor, de această dată... care întotdeauna au venit cu multe lucruri în 
prim-plan, mai puțin cei care, iată!, promovează partea de dincolo... cea de a te vaccina... 
Nimeni nu ne-a spus concret ce conține acest vaccin, care este situația cu acest vaccin... 

Geanina Hagimă: Știm cu toții că vaccinul este experimental, că studiile se termină în 
2023, că reacțiile adverse sunt sub supraveghere... prin urmare, avem toate motivele să 
avem și dubii legate de acest vaccin.  

S9-rep. 49.24 – 56.21, sel. 18-20  
Radu Moraru: Pentru că ți-am spus... au introdus din nou România în scenariul negru. 
Gabriela Calițescu: Așa e. 
Radu Moraru: ... în care vor crea această isterie cu morți. Nu le-a ieșit copiii pentru c-

am reușit să-i blocăm din august. Da cum au creat această isterie cu morți? E normal, dacă 
nu le dai tratamentul, îi omori pe oameni. Și eu vă întreb pe toți... pe voi din studio, pe toți 
telespectatorii... mă, cine sunt ei? Conspiraționist? C-am spus din 6 septembrie când Cîțu, 
mâțu, toată lumea spunea... controlăm totul, totul e ok... Eram conspiraționist când 
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spuneam că în octombrie va fi un octombrie negru? Sunt eu vreun Nostradamus? Adică 
să ghicesc eu, așa, în viitor ce va fi peste o lună jumate? Nu! Eu știu cum lucrează acest sistem 
mafiot. S-a pus o presiune uriașă din afara țării pentru că România nu este un exemplu 
bun. Cum adică nu s-au vaccinat peste 70%? Păi nu se poate așa ceva! Și atuncea s-a pus 
presiune pe excrementele politice din România ca să bage scenariul negru în sensul că... 
să omorâți oameni... dacă nu le dai tratament, în mod sigur că oamenii mor... fiindcă altfel 
n-o să luați bani la sfârșitul lui decembrie... și doi... noi, ștabii din Europa o să vă 
schimbăm, mă, slugilor! Punem alte slugi! Iohannise, Cioloșe, Cîțule... punem alte slugi! 
Și atuncea presiunea e pusă de aceste slugi pentru că ei își pierd slujba, poate intră și în 
pușcărie și nici nu iau banii ăia pe care deja i-au împărțit. Deci banii care trebuie să vină 
la sfârșitul anului deja au fost împărțiți. Este și o presiune internă din partea camarilei politice... 
Bă, dă-ne banii, Iohannise! Dă-ne banii, Cîțule! Băi, Ciolacule, dă-ne banii! Toată lumea așteaptă 
banii. Repet, să se gândească fiecare telespectator... Mă, da eu sunt Nostradamus dacă am 
spus din 6 septembrie... și aveți emisiunea... c-o să vină un octombrie negru? Nu sunt 
Nostradamus. Sunt doar... cum spunea și Cătălin, cum spuneai și tu, Gabriela... suntem doar 
niște ziariști care trăim cu picioarele pe pământ.  

(rep. 03.09 S9) Radu Moraru: Și, uite, i-am dat lui Răducu 9 numere de telefon de la cei 
9 șmecheri presați de sistem să introducă cea mai criminală lege a certificatului verde. Nu 
există așa ceva nicăieri în lume. V-am spus... România și Bulgaria pentru că nu suntem extrem 
de bune, în senul rău al cuvântului, în Europa... din 6 septembrie v-am spus că vom intra în 
scenariul negru. Și deja au fost activați niște vectori. Jegosul ăsta de boșorog de Chirieac, 
omul sistemului de dinainte de Ceaușescu, a cerut ca noi, nevaccinații, or să fim trimiși în 
junglă ori în închisoare pe viață până ne vaccinăm. Că el spune așa... el care este 
vaccinat... el nu vrea să meargă pe stradă și să-i dea vreun nevaccinat boala și el să intre 
în mormânt. Și i-am transmis boșorogului ăstuia nesimțit care toată viața a furat din 
România... un leuț n-a pus de la el... Bă, boșorogule, dacă ți-e frică, stai tu închis până la 
moarte! Bagă-te în palatul tău și stai acolo, frate, și mori de bătrânețe acolo dacă ți-e frică... 
deși este protejat, ești vaccinat, ți-e frică să nu ți-o tragă. 

(rep. 05.00 S9) Radu Moraru: Al doilea element... Arahatul... ce-a zis Arahatul? Domne, 
trebuie să închidem televiziunile... măcar 3 luni. Eu de-aia vă spun tuturor... Luați-vă 
aplicația Nașul TV... o găsiți și pe Android și pe Iphone și pe tabletele Apple... și luați-le că 
s-ar putea să ne vedeți numai acolo. Pentru că Arahatul a dat un ordin. Mâine, CNA-ul se 
conformează. Ei nu înțeleg, ăștia din CNA, că nu au voie să asculte de ordinele guvernului, 
că CNA-ul nu este subordonat guvernului. Și doi... ei nu înțeleg că abuzul în funcție de 
tipul ăsta înseamnă pușcărie. Și le mai spun o dată celor din CNA... Ați vizitat-o vreunul 
dintre voi pe Laura Georgescu care următorii 4 ani doarme la pușcărie? Fosta președintă 
CNA... care a comis abuzuri mari împotriva noastră... Nașul TV. Dar mult mai mici decât le 
comit ăștia de astăzi și eu îi avertizez că, începând de mâine, orice membru CNA intră în 
vizorul nostru... deja avocații sunt prezenți și monitorizează ședințele care sunt publice... 
pentru abuz în funcție, penal, pușcărie. Dacă e să ne luăm la trîntă, ne luăm la trântă! Eu 
sunt cel mai bun... trebuie să ne luăm la trântă. Și-i spun și Arafatului... Arafatule, eu știu 
că declarația ta era către Nașul TV, că RTV și cu ceilalți joacă la dublu... 

S10-rep. 56.21 – 59.56, sel. 18-20  
Gabriela Calițescu: Da, Radu, dacă aici tot Arafat are o problemă cu Nașul TV, de ce în 

toate aceste luni... în toate aceste luni, da?... noi suntem catalogați conspiraționiști și așa 
mai departe... de ce în toate aceste luni, prin nenumărate încercări de a intra în contact cu 
el, să vină aici, să vorbească, să vină cu argumente, să contracareze tot ceea ce spunem 
noi, tot ceea ce spun medicii, tot ceea ce spun alte persoane care, iată!, medici 
internaționali pe care i-am difuzat aici... cum poți să vii să spui că, de fapt, e vorba despre 
fake-news în condițiile în care tu, ca secretar de stat... ca comandantul suprem al acestei 
măsuri pe care o aplici de fiecare dată... nu vii să argumentezi niciodată, să contracarezi 
absolut niciodată nimic? 

Radu Moraru: Gabriela... Gabriela, pentru că el nu are ce să argumenteze. 
Gabriela Calițescu: Păi și atunci? Cine? Cine e problema? Noi? 
Radu Moraru: El este un individ care se ascunde permanent și eu știu și unde stă... în 

Cosmopolis... El stă în Cosmopolis...  
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Gabriela Calițescu: Nu, da mie mi se pare foarte grav să ameninți jurnaliștii pentru că 

jurnaliștii trebuie să fie independenți față de autorități. Jurnaliștii trebuie să... 
Radu Moraru: Gabriela, nu e el... el îndeplinește niște ordine din afara țării și trebuie să 

le execute. Perfect! Arafat... știu și apartamentul la care stă în Cosmopolis...  
Gabriela Calițescu: Da... 
Radu Moraru: Deci Arafat umblă... i-e frică de poporul român. Deci el intră în garajul 

subteran, are bodyguarzi că i-e frică să nu fie filmat cu cine vine el la apartamentul lui și 
ce face el pe-acolo. 

Gabriela Calițescu: Să fie sănătos ce face în casa lui, acuma... na!... 
Radu Moraru: Acest homosexual notoriu care-l știu toți... n-avem un patriot în serviciile 

secrete să iasă mâine să spună... domne, acest homosexual notoriu este un agent străin 
care aplică în România planurile altora. Da, repet, nici măcar argumente nu are. Gândiți-vă 
că ei au 99% din presă. Îi încurcă Nașul TV. 

Gabriela Calițescu: Da... 
Radu Moraru: Îi încurcă Active News și ei spun... domne, din cauza lor... au trimis rapoarte, 

Gabriela... Deci în Europa (neinteligibil) și au trimis rapoarte în care noi, Nașul TV, suntem 
incriminați, cu subiect și predicat, că din cauza noastră nu se vaccinează românii. Că noi n-am 
făcut decât un singur lucru... să punem întrebări. Păi stați un pic! Cum se face că până la 
apariția acestor vaccinuri de tot căcatul, făcute de ăștia peste noapte, în momentul în care 
eram 30 de morți în urma vaccinurilor se suspendau vaccinurile? Și acuma avem sute de 
mii de morți în toată lumea, în urma vaccinurilor... nu se supendă nimic. Și o întrebare 
simplă de ziarist... deci înainte se lucra la un vaccin 5 ani – 10 ani și când îl implementau 
mureau 30 de oameni – 50 de oameni, se suspenda vaccinul definitiv și nu s-a mai reluat. 
Cum se face că acuma la sute de mii de morți, nu se întâmplă nimic, nu? 

S11-59.56, sel. 18-20 – rep. 06.48, sel. 18-21 
Cătălin Bădițoiu: … Și întrebarea firească... De ce doar șmecherii României, mai ales în 

București, primesc tratament, neoficial, și acest tratament nu este către toată lumea? De 
ce medicii de familie nu sunt instruiți... uite, bă, cum vă dau tratamentul să nu mai ajungă 
oamenii în spital. Că tratamentul poate să fie și preventiv. Când omul are niște simptome, 
medicul de familie poate să hotărască... domne, nu riscăm... îi dă tratamentul... efectele 
secundare sunt minore. Sau haideți să spunem aproape inexistente. De ce nu se face 
treaba asta? Pentru că România e în scenariul negru și trebuie să fie morți mulți ca să 
convingă oamenii să se vaccineze. 

(rep. 03.44 S11) Radu Moraru: … Păi la ce mai ajută vaccinul când mutațiile sunt... ăștia 
o spun, mafioții ăștia o spun... sunt mutații la câteva luni. Era acum 4 luni apăruse Delta... 
acum două luni apăruse variante ”muie”... după care apare varianta nu știu care... Deci la 
ce folos? De ce oare... asta spun și eu... De ce nu se înghesuie la a 3-a doză cei care și-au 
luat două țepe până acuma? Două înțepături... Că dacă era așa de bine cu două înțepături, 
bă, se înfigeau toți. De ce nu se duc? Pentru că toți cei care s-au înțepat de două ori sunt 
împărțiți în două categorii... Au înțeles că e o țeapă pentru că ni s-a promis că masca îi 
salvează... ei au fost primii care s-au înțepat... uite că nu i-a salvat masca, trebuie să te 
vaccinezi... după care i s-a spus... stai că trebuie să iei și a 2-a doză... au înghițit-o și p-
asta... și au suferit și acuma e și-a 3-a... fără să li se garanteze nimic, ba din contră... toți 
cei înțepați astăzi sunt.. că moare ăla, moare ăla, moare ăla, moare ăla... Cum e posibil ca 
Spitalul Elias să dea ordin să nu se vorbească despre decesul unui om tânăr... 39 de ani 
avea această doctoriță... Cum e posibil să timorezi lumea medicală? Cum e posibil să vină 
acest (neinteligibil)... domne, ăsta cred că trebuie să-l verificăm că... Cum a ajuns ăsta, mă, șeful 
Colegiului Medicilor să spună ceva împotriva jurământului lui Hipocrat? Deci acest jeg ordinar... 
ptiu!... scuip pe numele lui și pe toată familia lui...  

S12-rep. 06.56 – 12.58, sel. 18-21 
Radu Moraru: Doamna doctor, deci eu am prieteni ginecologi și mi-au spus... Radu, 

femeile vaccinate care vin la noi prezintă niște mutații și niște modificări de ciclu și de 
organism și pierderi de sarcină... noi n-am învățat așa ceva în școală. Deci ce vedem noi 
e una pe imagistică și alta în realitate. Când spune pulifriciul ăsta de la Colegiul Medicilor... 

Radu Moraru: Da, asta e foarte grav... foarte grav, însă repet... deci eu am câțiva 
prieteni... și femei și bărbați ginecologi... și-mi spun că se confruntă în ultimele luni cu o 
cazuistică pe care ei n-au învățat în școală, n-au văzut-o în experiența lor de medici 
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ginecologi de 10 – 15 – 20 de ani. Dar dincolo de asta, cum poate să vină... (...) să vină 
un limbric care-i șeful Colegiului, ajuns acolo prin proptele securistice că numai așa-mi 
explic... să spună... voi, medicii, nu mai aveți voie să gândiți, nu mai aveți voie să puneți 
întrebări, nu mai aveți voie să aveți îndoieli. (...)  

(rep. 02.19 S12) Radu Moraru: Și vine ăsta... rahatul cu țiriacul care spune că trebuie să 
fim deportați într-o junglă sau să fim închiși undeva toată viața și asta nu face decât să 
arate planul malefic. Păi Chirieac este omul sistemului. Pulifriciul ăsta de la Colegiul 
Medicilor este omul sistemului. Arafat e omul sistemului. Adică nouă, sistemul ne impune 
dictatura și spune așa... O acceptați sau vă băgăm în pușcărie sau vă deportăm. Până unde 
o să meargă? Cum adică să închizi televiziunile 3 luni? Păi eu vă întreb... uite, în momentul 
ăsta probabil că sunt un milion de români care se uită la noi... Păi e bine să fim închiși? Să nu 
mai aveți și opinia noastră, întrebările noastre, temerile noastre? Că și noi suntem speriați încotro 
ne ducem.  

(rep. 03.27 S12) Radu Moraru: Și noi ne punem întrebarea... domne, dacă tratamentul 
este 120 de lei în spital de ce trebuie să avem atâția morți? Aaa, știți cum e? Dacă nu era 
virusul ăsta făcut în laboratorul din Wuhan... eu vă întreb pe toți... mai era vaccinul? Erau 
sutele de miliarde de dolari pe care le bagă ăștia cu vaccinul? Cică vaccinu-i gratis... Aud 
tot felul de idioți... medici... tot ai sistemului... Bă, de ce nu vă vaccinați că e gratis?! Băi, 
știți ce? Bă, îmi vine să vă bag undeva! Bă, nu e gratis! Că noi, poporul, plătim vaccinurile. 
Eu, cetățeanul Radu Moraru, nevaccinat, plătesc vaccinul pentru cel vaccinat. Deci unde 
vreți să vă bag pe toți? Marea lor problemă este că Nașul TV va uni toți românii... vaccinați 
și nevaccinați. Campania noastră începe astăzi... cerem tratamente! Arahatule, lasă 
tratamentul! Iohannise, Cioloșe, toți jegoșii ăștia care ne conduc lăsați tratamentul! Pentru 
că, repet, omul vaccinat în spital ajuns cu covid nu puteți să-i faceți un al 7-lea vaccin... 
trebuie să-i dați tratament. Le dați tratamentul la toți... vaccinați sau nevaccinați. 
Tratamentul costă 120 de lei. Eu, Gabriela și Cătălin știm mii de oameni care cu tratamentul 
au scăpat în câteva zile.... chiar cei foarte grav.  

S24-rep. 49.27 – 59.57 sel. 18-22 
Radu Moraru: Da, ideea este că lucrurile sunt foarte simple... criza sanitară de astăzi 

are câteva componente pe care, repet, le-am anunțat din septembrie... la începutul lui 
septembrie. Este deliberat făcut. S-au bazat pe câteva elemente... Nu băgăm tratamente și 
omorâm oameni. Pentru că oricât de vaccinat ai fi, când ai făcut covid și ai ajuns la ATI, 
șansele sunt jumate – jumate. Al doilea element este că nu s-a gândit nimeni la asta... Păi 
foarte mulți din personalul medical sunt cei care sunt la ATI... victime... c-au trebuit să se 
vaccineze... după aia avem personal medical... pentru că nu se vorbește despre asta... 
Arahatul ăsta cu vaccinarea mamei lui au mâncat 10% din personalul medical care a plecat 
în afară unde-i deficit. Deci amenințându-i că dacă nu se vaccinează că-i dă afară, 
criminalul ăsta de Arahat cu tot sistemul ăsta mafiot, toți securiștii ăștia care ne conduc 
și care nu zic nimic... avem serviciile secrete degeaba... au făcut să alunge 10% din 
personalul medical. Și atuncea avem așa... lipsă de personal medical fiindcă pleacă, lipsă 
de personal medical pentru că s-au vaccinat și pentru că acuma sunt pacienți și avem 
lipsă de tratament. Și eu vă spun tuturor... singura soluție pe care o avem este să-i cerem 
Arahatului, Iohannisului, Helwigului și tuturor securiștilor să bage tratamentele în 
România. Hidroxiclorochina se poate produce în România... arbidolul în România... băgați, 
repet, urgent, tratamentul care costă 120 de lei în regim spitalicesc. Și ai scăpat... și 
vaccinat în spital și nevaccinați. Este prima condiție. Avem tratament... nu mai este 
sperietură, nu mai avem morți și nu mai e presiune pe vaccinare. Doar că ei nu vor asta. 
Aici se va vedea. Deci noi suntem televiziunea care cere, în numele tuturor... vaccinați și 
nevaccinați... tratamentele ieftine de 120 de lei în spitalele din România. Pe protocolul 
aprobat de ei... că-i protocol. Poate mai luați Monitorul Oficial să citiți... să vadă românu 
că de nu știu cât timp e protocol aprobat în Monitorul Oficial, da el nu există. 

(rep. 07.04 S24) Radu Moraru: Deci până la urmă, Cătălin, noi trebuie să facem 
campanie pentru... uite!, i-am sunat pe cei care au semnat protocolul ăsta de certificat 
verde... nu răspunde nimeni... bun!... dar ce vă pot spune... de-aia zic... să nu se mai 
obosească Răducu să-i sune că nu... ce vă pot spune este că noi, din acest moment, 
trebuie să facem campanie pentru tratamentul vaccinaților sau nevaccinaților. Că degeaba 
ești vaccinat și ai ajuns la ATI... nu te salvează niciun alt vaccin... nici doza 2, nici doza 3, 
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nici doza 4 sau 5 că n-au voie... deci îți trebuie tratament... Ori în momentul ăsta noi 
trebuie să punem presiune pe Arahatul ăsta până o să ne închidă televiziunea, să băgăm 
tratamente în spitalele din România. Ca să nu mai aibă doar șmecherii parte de ele... deci 
șmecherii au parte de ele... Uite, vă dau o informație în premieră... sunt spitale în România 
care au și care administrează hidroxiclorochină, ivermectină, arbidol și toate celelalte... 
hexametazonă și așa mai departe... Deci sunt spitale... doar că au foarte puține produse... 
și de dau și ei pe pile, probabil. Păi nu ar fi normal... cu 100.000.000 de euro rezolvăm toate 
cazurile de covid din România... deci 100.000.00 de euro... nimic!... și asta tebuie să fie 
campania noastră. Până ne închid ăștia, până se prind românii că n-o să mai emitem decât 
pe aplicațiile Nașul TV de pe Iphone și de pe … 

S26-rep. 02.54 – 06.53, sel. 18-23 
Radu Moraru: Noi trei ştim că-i crimă... Doi... există specialiști în România... la 

Antibiotice Iași, și la Cluj și la Cantacuzino, și Armata Română... da dacă ei nu fac nimic?... 
Ei, de fapt, ce fac? Ne lasă pe noi să vorbim, să ne răcim gura, să spunem adevărurile fără 
să avem o forță că noi nu putem să aducem ivermectină și toate alea la nivel de tratamente 
naționale, după care o să ne închidă. Uitați patrioții români... ne lasă pe noi să ne 
sinucidem în direct... repet, începând de mâine, mă aștept de la CNA orice. Să ne închidă! 
(neinteligibil) Ia închideți-i, mă, pe ăștia trei luni! După aia vedem noi... Dacă a ajuns 
căcatul ăsta de Arafat, da?... un căcat ordinar, un agent de la vreo trei servicii... un neica 
nimeni... un homosexual notoriu... șantajat, care duce tot felul de tinerei la el în casă, 
acolo, în Cosmopolis... sunt filmări cu el... 

Gabriela Calițescu: Radu, o să-mi spună din nou la CNA că nu ți-am cerut probe să faci 
astfel de declarații... 

Radu Moraru: Bă, să i le ceară lui Arafat. Sau să le ceară lui Helwig. Sau lui Iohannis. 
Că au și ei, da? Tu nu înțelegi că nu mă interesează? Eu trebuie să spun adevărul și 
poporul român să reacționeze. Poporul român are foarte multe utilaje ca să reacționeze. 
În primul rând să fie solidari cu noi. Să vedem când... cred că o să ne închidă și când ne 
închid, de unde mai află ei informații? De unde mai află ei adevărul? Pentru că minciuna e 
atât de mare încât... noroc cu noi că mai venim, așa, ca o rază de lumină. Poporul român 
hotărăște acuma. Și aicea vedem dacă e poporul român. Ok... o să ne închidă. Că, repet, 
dacă îmi dă CNA-ul nu știu ce amendă sau ne spun că suntem conspiraționiști, deși noi 
tot ce-am spus s-a adeverit... Ok... că repet... de unde știam eu pe 6 septembrie că în 
octombrie va fi octombrie negru? De unde știam eu? 

Radu Moraru: Și nu se mai vaccinează nimeni. Că, repet, ce avantaj au săracii oameni 
vaccinați de două ori, de trei ori care au ajuns în spitale? Lor ce le mai dai? Dă-le , mă, 
măcar tratamentul ăsta să-i salveze. Că amărâții ăștia au crezut în tine, în guvernul ăsta 
mafiot... în lu covid organ, în că Cîțu, în Iohannis, în Arahatu... au crezut, mă, oamenii 
ăștia... Ce vină au ei? Dă-le, mă, măcar tratamentul măcar că au crezut în căcații ăștia de 
guvernanți. Băi și nu le dai... Bă, ce crimă-i asta?... Dă-le, mă, tratamentul! Băi, și dacă le 
dai lor, dă-le, mă, și celor nevaccinați. Că e simplu...  

S27-rep. 08.40 – 09.01, sel. 18-23 
Radu Moraru: Dacă înțelegi ce se întâmplă de la Nașul TV n-ai cum să dai greș. Iar dacă 

Arahatul sau CNA-ul ne interzic... va fi revoluție! 
Gabriela Calițescu: Da... 
Radu Moraru: S-a dovedit să singurul reper în această perioadă de un an și jumătate a 

fost pulsoximetru pentru că în momentul în care ți-a scăzut oxigenarea, însemna clar că 
covidul a pus stăpânire pe plămânii tăi. Deci toți arahații ăștia n-au vorbit în viața lor. 
Trebuiau ei să aducă... să de câte un pulsoximetru gratuit către toți românii sau către 
fiecare familie. Ei n-au făcut-o de ce? Pentru că, repet, poporul român e rezistent și doi... 
pentru că ei acuma acționează la nerezistenți. Majoritatea sunt vaccinați care sunt acuma 
în spitale. Iar cei care fac... nevaccinați... forme, să știi că o să facă forme foarte ușoare. 
De ce? Pentru că este imunitatea dezvoltată în aceste luni. Ceea ce poate să fie nasol e 
când te întâlnești cu un vaccinat și eu zic așa... Feriți-vă de vaccinați! Și toți vaccinații ar 
trebui, din solidaritate, să declare că s-au vaccinat că sunt mulți care se vaccinează pe 
ascuns și nu spun. În mod normal, toți cei care se vaccinează ar trebui să stea cel puțin 
două săptămâni izolați. Pentru că ei, în momentul în care se vaccinează, devin o bombă... 
o bombă cu viruși. 
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S30-rep. 19.18 – 27.59, sel. 18-23 
Cătălin Bădițoiu: Da, vezi, sunt aici o grămadă de doctori care să-și vadă de treaba lor 

și să trateze cu ce știu, ei sunt toți specialiști în nanotehnologii, biotehnologii... nici n-au 
învățat în facultate, nici măcar până acuma n-a existat aceste biotehnologii ARN... da, se 
chinuie demult... și ei toți acuma specialiști ne spun nouă cum fac și specialiștii care chiar 
au lucrat în aceste lucruri nu sunt luați în seamă... care spun adevărul... cei cu proteina 
spike, unde se duce, ce se întâmplă... da vin niște specialiști care nici acuma nu știm cine 
sunt și ne spun ei, mari specialiști, da?, că ei sunt foarte deștepți în nanotehnologie și 
biotehnologie și ARN și mesager... de unde le știu ei pe toate? Că n-au învățat, repet... n-
au citit... Până acum un an de zile... gândește-te că până în decembrie, până să iasă 
vaccinul, ei bâjbâie un protocol, ei nu știu să dea un antiviral despre care au învățat sau 
nu vor să-l dea... Nu comentează nimic de protocol, dar ne spun nouă ce deștepți sunt ei 
în vaccinul cu ARN... În primul rând că, după părerea mea... și, repet, e părerea mea... poate 
greșesc... tot ce e cu ARN nu-i vaccin. Da, dacă ne uităm care-i definiția vaccinului, nu e 
nicăieri stipulat ARN... nici nu exista. Da... vaccinul trebuie să aibă... să fie... nu mai stau 
să explic... 

(rep. 01.21 S30) Radu Moraru: Cătălin și Gabriela, eu cunosc tehnologia asta din anii 
2002-2003. Această tehnologie a fost folosită în cancere și era în sensul bun. Acuma, 
această tehnologie este folosită în sensul rău... în sensul că transportă virusul care nu se 
mai dezlipește de organe. Și eu le spun acum... uite, fac o afirmație... că, repet, eu acuma 
sunt (neinteligibil)... nu știu, poate mai emitem mâine, poate poimâine... ne închid ăștia... 
de-aia le spun tuturor... luați-vă aplicația, intrați pe Telegram, cât om mai putea și-acolo... 
toți cei care s-au vaccinat cu ARN, în câteva luni, vor avea niște probleme autoimune... 
hu!... nu vreau să spun cuvântul... mari... la cei în vârstă mai puține, dar la cei tineri va fi 
devastator. Bolile autoimune și eu îi rog pe toți să se roage și să facă orice să nu ne 
închidă. Pentru că, uite!, eu lucrez acuma cu un comitet internațional de medici să vedem 
ce se poate face să oprești mizeria asta de mesager ARN. Sunt niște studii, încă nu avem 
nimic concludent, dar lucrăm pentru că vrem să-i salvăm pe cei care s-au vaccinat cu 
mesager ARN... Pfizer, Moderna, da... Nici la ceilalți nu-i ușor pentru că și spike-ul din 
Johnson&Johnson și celelalte sunt un pic similare, dar acolo s-ar putea să fie șanse mai 
mari. Și lucrăm la asta. Nașul TV, cât va mai exista, se ocupă și de vaccinați și de 
nevaccinați. Asta este campania noastră. Întâi să dăm tratamentul, după care... Doamne 
ajută!... să găsim la nivel internațional un tratament care să anihileze mesagerul ARN care 
împinge proteina spike până distruge sistemul imunitar... până la boli autoimune. … Da 
acuma revin la ceea ce avem noi... Arafat a cerut interzicerea... pentru 3 luni... nu așa... ce 
mi-e trei luni înseamnă definitiv... a televiziunilor care comentează... adică și noi, Nașul 
TV... sau mai ales noi... Chirieac a cerut să fim deportați în junglă sau să stăm în pușcărie 
până când ne vaccinăm... În Australia se fac tabere de... lagăre pentru cei care nu se 
vaccinează... În Canada... nu mai poți să pleci din Canada... să zbori, să călătorești cu 
trenul, cu tramvaiul, cu orice... după 29 octombrie, dacă nu ești vaccinat, în curând în 
Canada, se introduce inclusiv blocarea conturilor bancare... ești vaccinat... nu mai ai 
dreptul să ai cont bancar... în Noua Zeelandă, la fel... în alte multe țări, la fel... În Liban se 
face un experiment să se vadă cât rezistă oamenii fără energie, fără curent, cu băncile 
închise și fără mâncare... așa că treziți-vă că nu vream să fie România ce se întâmplă în 
alte zone. Dacă voi sunteți de acord cu închiderea Nașul TV, nu faceți nimic, nu ne ajutați... 
ok... se va închide... n-avem ce face... De aceea o să încercăm să emitem pe Telegram și 
pe aplicațiile de pe Iphone și de pe android... cât om putea... Chirieac ne exportă sau ne 
trimit într-o insulă... ne descurcăm. Dar întrebarea este... voi ce faceți? Vaccinați sau 
nevaccinați? Că în spitale când ajungi... vaccinat sau nevaccinat, fără tratament... ești 
mort. Întrebare... Luptăm pentru tratament sau nu? Că, repet, în momentul ăsta, noi luptăm 
pentru voi. Nici tu, Cătălin, nici eu, nici Gabriela nu avem nevoie de tratament. Noi luptăm 
acuma pentru o cauză aparent pierdută. Eu sper să se trezească vaccinații... să înțeleagă 
ce trebuie... că au fost mințiți... să poarte masca și masca nu i-a ajutat, au fost mințiți să 
facă o primă doză, nu i-a ajutat... a doua doză, nu i-a ajutat... a treia doză, nu i-a ajutat... 
mulți au murit sau mulți sunt în spitale. Deci asta-i întrebarea... Luptăm cu toții pentru 
tratament? Cât o mai fi Nașul TV... repet, poate să ne închidă mâine sau poimâine... și 
avem timpul foarte scurt... Luptăm pentru tratament ieftin? V-am spus... 120 de lei, salvezi 
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o viață. Ei, în schimb, spun că trebuie să mori la ATI. Din păcate, o fac și cu colegii lor 
medici... asta-i drama. Medici omoară medici sau asistenți. (...)  

S31-rep. 28.12 – 30.58, sel. 18-23 
Cătălin Bădițoiu: Tu crezi, Gabriela... nu știu... e bine c-ai pus acea bucată din 

emisiune... ei spun așa... domne, credeți în noi și vaccinați-vă, da tu când o vezi pe doamna 
Mahler care spune să ne vaccinăm, să credem în ea, da noi am văzut... și nu numai noi... 
au văzut milioane de români când doamna Mahler se ducea acasă la un domn... da?... a 
luat-o cu mașina... care face contracte... Păi dacă tu o pui pe această doamnă, da?, să ne 
spună să ne vaccinăm... cum... ei în capul lor... cum cred ei că-i cred românii? Eu asta stau 
să întreb. Cum cred ei că românii îi cred? Cum cred ei că românii au încredere? Da? Eu 
stau și mă gândesc că sunt câteodată... acești oameni sunt total... ori nu găsesc alți medici 
corupți... că nu găsesc.. or fi medici normali și nu mai vrea să iasă nimeni. Oamenii știu 
ce-i în spatele acestui vaccin și nu mai găsesc vuvuzele să vorbească toată ziua la 
televizor... că dacă erai într-un stat normal, n-o scoteai pe doamna Mahler la televizor... o 
ascundeai... după imaginile din presă și după tot, n-o mai scoteai niciodată. 

(rep. 01.10 S31) Gabriela Calițescu: Păi hai să facem în felul următor, Cătălin, să 
încercăm s-o aducem pe doamna Mahler mîine aici. Eu îți spun sigur că n-o să accepte să 
vină... să răspundă la întrebări... în momentul în care o scoți dintr-o... din zona de confort 
și în momentul în care, iată!, știi foarte bine că realizatorul/prezentatorul nu are o agendă 
agreată, da?, să îți pună întrebările în așa fel încât să nu te încurce, nu vii. Tocmai de-asta 
nici domnul secretar de stat Raed Arafat nu are un dialog cu noi. Și aici... iar, la fel, pun o 
întrebare CNA-ului... când vorbim de un om în stat ar trebui să trateze, fără doar și poate, 
toate televiziunile la fel, indiferent de ce părere ai. Ești acolo om în stat... nimic mai mult... 

S34-rep. 42.27 – 45.36, sel. 18-23 
Radu Moraru: Eu zic aşa... să nu ne îndepărtăm de planul lor criminal... Scopul lor este 

să producă emoție prin oamenii pe care-i omoară. Doar așa pot produce vaccinați. Pentru 
că, repet, cât timp nu înțelegem planul lor criminal de a produce peste 50% vaccinați în 
România... ăsta e planul asumat când a venit Ursula... Ursula ne-a băgat sula-n coaste. Și 
a zis așa... Bă, pe noi nu ne interesează cine conduce România.... ce guvern.. că-i Cioloș, 
că e Cîțu... voi, până la sfărșitul anului trebuie să aveți jumătate din români vaccinați. Dacă 
nu-i aveți, nu pupați niciun ban european și vă schimbăm pe toți... cu Iohannis în frunte... 
Adică sunt în stare să-l dea jos și pe Iohannis. Cât timp nu înțelegem planul lor, cât timp 
nu înțelegem că ăștia sunt în stare să bage în afară de...uite!, vă dau ceva acuma, în 
exclusivitate... vor umbla inclusiv la banii din conturile românilor, la banii cash... că dacă 
nu ai cash, nu te mai duci nici la piață... nu mai poți să cumperi mâncare din piață că nu 
mai ai cash... Deci ca să înțelegeți... ăsta-i scenariul negru... România acum a intrat în cel 
mai negru scenariu. Vor face orice și noi de-aia trebuie să milităm pentru tratament... ei 
vin cu atrocitățile acestui scenariu negru, noi cerem tratament. Deci să nu vă imaginați.. 
nu fiți naivi să credeți că ei vor binele românilor. Nu! Ei aplică scenariul cel mai negru... 
crima! Noi, ca Nașul TV, cât o să ne mai lase ăștia să emitem... tratament! Cerem tratament! 
Le spunem românilor că 120 de lei salvează orice viață. Restul sunt naivități. C-o să vină, 
c-o să facă... nu!... nu!... ei sunt așa... apasă pe butonul negru... noi apăsăm butonul 
albastru... tratament! Și trebuie să înțeleagă toți românii că tratamentul este salvarea 
fiecăruia... vaccinat sau nevaccinat... în rest, este poveste... Că eu știu finalul... ei trebuie 
să aplice cât mai mulți morți, cât mai multă emoție că trebuie să îndeplinească planul de 
vaccinare. 

 

Vizionând înregistrări și analizând rapoartele de monitorizare ale edițiilor emisiunii 
“Să vorbim despre tine”, difuzate  în perioadele 9-13.10, 14.10, 15.10, 18.10.2021, de 
postul NAŞUL TV, din al căror conținut am exemplificat, membrii Consiliului au constatat 
că modul în care a fost reflectat subiectul generic referitor la pandemia de COVID-19, 
prezentat sub titlurile: „Credeți că oamenii nevaccinați vor rămâne fără niciun drept în 
societate ?” ; „Medicii care au alte păreri decât cele oficiale, dați afară din sistem !” ; „De 
ce credeți că se fac vaccinuri fără testări înainte ?”,  a contravenit flagrant prevederilor 
care reglementează dreptul la informare corectă a publicului, respectarea drepturilor şi 
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libertăţilor fundamentale ale omului, precum și  obligația de a nu se folosi un limbaj 
injurios în cadrul serviciilor de programe.  

În concret, Consiliul a constatat încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului și ale articolelor 30, 40 alin. (5) și 64 alin. (1) lit. b) din Codul 
audiovizualului. Potrivit acestor norme, radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea 
obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze 
libera formare a opiniilor, iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie 
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

De asemenea, radiodfuzorii au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria 
imagine. Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă 

Astfel, în ceea ce privește încălcarea dreptului la informare corectă a 
telespectatorilor, Consiliul a reținut că, în cadrul mai multor ediții ale emisiunii “Să vorbim 
despre tine”, ce au făcut obiectul rapoartelor de monitorizare, postul NAȘUL TV a difuzat 
informații ce convergeau spre o singură ipoteză potrivit căreia pandemia de coronavirus 
este o conspirație mondială, cu mize financiare oculte, iar vaccinurile, purtarea măștii sunt 
măsuri care ar afecta sănătatea subiecților. În acest sens, pe parcursul acestor ediții, 
îndeosebi Radu Moraru a avut un discurs prin care acuza într-un mod categoric 
autoritățile și instituțiile statului că ar face parte dintr-un plan mondial, criminal, acționând 
cu obediență, cu consecințe devastatoare asupra siguranței și sănătății populației, prin 
impunerea purtării măștii și a vaccinării, în scopul obținerii de foloase ilicite (putere, funcții, 
bani). Acest mesaj a fost împărtășit atât de moderatoarea emisiunii, cât și de invitații care 
au participat la dezbateri, fără a fi prezentate și alte puncte de vedere opuse celor 
exprimate, care au fost, așa cum rezultă indubitabil din cadrul edițiilor analizate, într-o 
singură direcție, anume  că pandemia este folosită în scopuri obscure de către forțe 
mondiale, cu sprijinul autorităților și instituțiilor române, ca parte ale serviciilor secrete. 
De pildă, astfel de afirmații ale lui Radu Moraru:  

Sunt faptele lui Bill Gates care a sterilizat un sfert din Africa. Deci, încă o dată, eu 
cred că și masca a avut un rol să pună așa o ceață pe creierul oamenilor, da' cred că se 
trezesc oamenii, că mai dai jos masca fratele meu și mai respiri un aer curat, și începi să 
gândești. 

În momentul în care tu pentru o mânuță de bani îți împingi poporul către dispariție? 
. Da, domnule, foarte bine, da' ia ieșiți voi și condamnați și crucile negre, astea care 

nu doresc să-și dea trupul acestui experiment mondial și nu-și doresc nici pentru copiii 
lor. 

Cîțu știe că n-o să mai fie prim-ministru pentru că Cioloș a plusat enorm. A arătat 
astăzi, în fața stăpânilor din Europa... că noi suntem o sclavie aici... acest Cioloș a arătat 
că el va desființa Biserica Ortodoxă. 

să demaște toate minciunile și tot acest jaf al pandemiei prin care a omorât mii de 
români pentru că nu le-au dat tratamente ieftine 

Vaccinați sunt în același cor cu vaccinatul Iohannis, vaccinatul Cîțu, vaccinatul 
Arafat... niște corupți, niște multi-miliardari, niște oameni care n-au făcut decât să 
nenorocească țara în ultimii 30 de ani... cu lu covid organ în frunte... 

Acest joc este un joc pe care președintele nostru, domnul Klaus Iohannis, cu prim-
ministrul nostru, domnul Florin Cîți și cu acoliții lor... oameni din servicii secrete, oameni 
din Armată, oameni din toate nivelurile... și doctori, pot spune... unii dintre doctori... au 
jucat și-au mizat pe moartea românilor pentru a-i speria să se vaccineze 

Eu zic aşa... să nu ne îndepărtăm de planul lor criminal... Scopul lor este să producă 
emoție prin oamenii pe care-i omoară. Doar așa pot produce vaccinați. 
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O altă ipoteză promovată cu vehemență pe parcursul edițiilor analizate este aceea 

că cele mai multe persoane care ajung la spital sunt cele vaccinate, aspect ce ar fi trecut 
sub tăcere de către factorii implicați în gestionarea pandemiei, în susținerea căreia nu a 
prezentat vreo dovadă, limitându-se a induce un mesaj de credibilitate doar prin folosirea 
sintagmei ’’eu am surse în toate spitalele’’. Or, în realitate, potrivit informațiilor făcute 
publice de către decidenți, majoritatea celor care au murit de COVID-19 sunt cei 
nevaccinați. În acest sens, redăm un scurt dialog: 

Radu Moraru: Eu am surse în toate spitalele, da? Cei care sunt cei mai mulți sunt cei 
vaccinați. Este absolut logic. Țineți minte când v-am spus că între trei și șase luni după 
ce au făcut rapelul are loc ciocnirea în organism dintre mesager ARN și sistemul imunitar. 

Gabriela Calițescu: Corect. 
Radu Moraru: Ori asta se întâmplă acuma, da? Între trei și șase luni. Unii au murit 

imediat, dar la majoritatea între trei și șase luni se întâmplă treaba asta. 
Radu Moraru: Și al patrulea, și așa mai departe. Deci, oamenii în momentul ăsta se 

trezesc așa ca dinte-un duș rece pentru că, repet, au văzut pe pielea lor. Iar în momentul 
în care e în masă acest fenomen, oricât ar ține ei sub tăcere, nu vezi dacă moare un om 
pe undeva prin țară, era nevaccinat, dar ei nu vorbesc de cei care mor vaccinați. 

Radu MoraruHai să... gata, n-ați văzut câte semne v-a dat statul ăsta mafiot? Totul 
pentru binele nostru. Chiar și globaliștii, domnule, au grijă de România se preocupă, vai, 
săracii români! Când ați mai pomenit voi Uniunea Europeană să aibă grijă de România, 
săracii, că nu s-au vaccinat? 

În consecință, față de întregul conținut al edițiilor analizate, Consiliul a constatat că 
în cadrul lor nu a fost asigurat dreptul publicului de a primi informații imparțiale, cu bună-
credință, căruia i-a fost indus mesajul vădit că vaccinurile împotriva noului coronavirus ar 
fi o conspirație, o inginerie de interese obscure și oculte, afirmații tendențioase în 
susținerea cărora nu au fost prezentate date concludente, validate de entități științifice, 
autorizate astfel încât acestea ediții s-au transformat într-un vădit mesaj împotriva 
vaccinării și pandemiei, împotriva ’’statului mafiot’’, așa cum s-a afirmat în mod repetat.  
De aceea, 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, ca acțiuni conspirative. Astfel că, 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, cu 
precădere de Radu Moraru, de moderatoare 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, cu 
consecința afectării dreptului publicului de a primi informații obiective. Din această 
perspectivă, Consiliul a mai constatat că emisiunea a fost difuzată cu încălcarea 
principiului de informare expres prevăzut de art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul 
audiovizualului, în sensul căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment 
să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu             bună-credinţă.  

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 
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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. 

De asemenea, Consiliul a mai reținut că modalitatea în care a fost tratat acest subiect 
general, de interes public, referitor la pandemie și vaccinuri, a contravenit și prevederilor 
care reglementează obligația radiodifuzorului de a respectarea drepturile şi libertăţillor 
fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, imaginea persoanei,  precum 
și  de a nu se folosi un limbaj injurios în cadrul serviciilor de programe. Sub aceste 
aspecte, în contextul discuțiilor despre pandemie și implicațiile acesteia, ca măsuri de 
protecție, Consiliul a constatat că pe parcursul acestor ediții invitatul Radu Moraru a folosit 
expresii licențioase, jignitoare, depreciative, injurioase, cu referiri directe la anumite 
persoane, nominalizate pe post, fie factori decidenți din sfera politică, guvernamentală, 
statală, fiind vizați, de asemenea, și unii dintre membrii C.N.A., respectiv la adresa: USR, 
UDMR, PSD, președintele  Johannis, Florin Cîțu, Ludovic Orban, Dacian Cioloș, Raed 
Arafat, Mircea Toma. Exemple de astfel de afirmații, de natură a leza persoană în cauză: 

    -  USR - partid criminal, a votat sancțiuni împotriva României în Uniunea 
Europeană și vrea să introducă LGBTQ și toate plusurile și minusurile să le bage pe gât 
copiilor noștri; cu jegoșii ăia de parlamentari USR legitimarea LGBTQ și a căsătoriilor 
homosexuale inclusiv în biserică? ...USR-iștii, pentru mine, sunt cei mai idioți, proști și 
securiști... neo-LGBT-iști și neomarxiști din lume 

- UDMR-ul, curva de serviciu a sistemului mafiot românesc în 30 de ani.; UDMR-ul... 
este curva regimentului... ăia n-au țară, n-au nimic... ăia se vând pe orice... Cine plătește 
cu ăia se culcă... ăștia din UDMR.; UDMR-iști și că sunt vreo 10 UDMR-iști care nu se 
mai simt în regulă cu Kelemen Hunor... alt securist... SRI curat... șantajat cu niște dosare 
uriașe... numai de curve 

-PSD este partid criminal cu Ciolacu ăsta, securistul ăsta de la SRI, 
-Și eu îl întreb pe drogalăul ăsta de Cîțu... acest drogat nemernic, Că Cîțu, că Cîțu 

ăsta... nemernicul ăsta... acest bisexual... că Cîțu... este un bisexual drogalău, nenorocit, 
care trage pe nas...și acest drogalău bisexual nenorocit, că Cîțu..., și un anti-român 
bisexual Cîțu, când văd un bisexual și-un homosexual... un homosexual ca Cioloș, vor un 
bisexual ca căCîțu ... 

- nici jegul ăsta uman de Iohannis, trădător de neam și de țară... Iar plăvanul ăsta 
nemernic și trădător de neam și de țară... Iohannis... tace... nici jegul ăsta uman de 
Iohannis, trădător de neam și de țară... Iohannis care se pișă pe toți oamenii pe care i-a 
subjugat începând cu lu covid organ și cu Cîțu... acest nemernic de Iohannis 

- Arahatul ăsta, să-i cerem Arahatului, Arafat e omul sistemului, Deci toți arahații 
ăștia n-au vorbit în viața lor, Arahatule, lasă tratamentul! Dacă a ajuns căcatul ăsta de 
Arafat, da?... un căcat ordinar, un agent de la vreo trei servicii... un neica nimeni... un 
homosexual notoriu... șantajat, care duce tot felul de tinerei la el în casă, acolo, în 
Cosmopolis... sunt filmări cu el... 

- Aicea a greșit homosexualul ăsta de Cioloș cu bisexualul ăsta de Cîțu... dacă mâine 
vine Cioloș prim-ministru... acest homosexual... sau vine că Cîțu... bisexual... și se dă un 
certificat maro în care trebuie să ne ardem cu toții în funduleț? Asta spune LGBTQ.; Și 
vine Cioloș sau Cîțu și ne scoate certificatul maro. Doar dacă vă ardeți în funduleț sunteți 
eligibili să primiți mâncare, să ieșiți pe stradă. Vă ardeți în funduleț? Sunteți dispuși să vă 
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puneți fundul la bătaie? ... homosexualul Cioloș... cu homosexualul Cioloș ... sau să îl 
acceptăm pe bisexualul și drogalăul de Câțu, da?, un homosexual... Cioloș... 

- Iohannise, Cioloșe, toți jegoșii ăștia care ne conduc lăsați tratamentul! 
- Când spune pulifriciul ăsta de la Colegiul Medicilor..., Pulifriciul ăsta de la Colegiul 

Medicilor este omul sistemului, Deci acest jeg ordinar... ptiu!... scuip pe numele lui și pe 
toată familia lui... 

- niciun lu covid organ; lu covid organ și de că Cîțu... 
- ... Mircea Toma care este (neinteligibil) USR-ist de-al lui Cioloș. Mircea Toma a 

făcut spirală directă cu Cioloș. Mircea Toma, potolește-te! Și ceilalți! Avertismentul e 
foarte clar.,  Deci Mircea Toma pentru mine este un jeg uman... Când umbli cu sula goală, 
în fața copiilor tăi pe plajă... Când umbli cu sula flendurindu-se, pe plajă, în fața copiilor 
tăi... mai ales, fetița ta... trebuie să ai grijă cum ridici privirea către Nașul TV. Ridici privirea 
către Nașul TV, eu îți dau peste sulă.. Cum poate unul care-și flutură sula în fața fetiței 
lui, pe plajă... și altor fetițe pe plajă... Cu sula-n vânt. Că asta sunteți voi... cu sula la 
vedere, da? Și cu sula-n coaste.  

- ...avem numai patroni căcăcioși în România. Niște loseri. Numai căcăcioși... Se 
aude, Cristina Pocora? Mai ales că Cristina Pocora merge și pe la spital.... vă simtiți bine? 
Sunt 3 membri CNA care s-au vaccinat și acuma sunt în spitale. Asta e, am și eu sursele 
mele. .. Păi Iohannis nu l-a salvat nici pe că Cîțu ăla. ...Voi sunteți niște castrați și niște 
constipați... niște slugi la stăpân. 

-... acum două luni apăruse variante ”muie”... 
%... Bă, ne căcăm pe virusul vostru! 
- că s-au pișat... scuzați-mi expresia!... pe fibra și pe sufletul poporului român. 
ziarist la o televiziune de căcat a sistemului ăsta de căcat...  

 

Prin urmare, față de conținutul exemplificat anterior, Consiliul a constatat că, în 
cadrul emisiunilor analizate, au fost făcute afirmații de natură a afecta onoarea, reputația 
și imaginea persoanelor direct vizate, la adresa cărora a fost folosit un limbaj suburban, 
jignitor, depreciativ, licențios, injurios,  fapt ce contravine atât dispozițiilor art. 30, cât și 
ale 40 alin. (5) din Codul audiovizualului. Potrivit acestor norme, furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine, iar  
moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu 
permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. Membrii 
Consiliului consideră că prezentarea unor asemenea afirmaţii, de natură a leza drepturile 
fundamentale ale omului, a depăşit limita comunicării publice stabilite de reglementările 
în vigoare, neexistând justificare legală pentru exonerarea de răspundere în ceea ce 
priveşte respectarea prevederilor incidente. De aceea, Consiliul consideră că, în 
contextul dat, nu a existat o interferenţă în exercitarea dreptului la liberă exprimare, 
întrucât, prin afirmaţiile jignitoare la adresa respectivelor persoane, radiodifuzorul nu a 
respectat îndatoririle şi responsabilităţile legale care reglementează obligația legală de a 
proteja aceste drepturi prevăzute expres în legea fundamentală, precum și în legislația 
audiovizuală. De asemenea, Consiliul mai consideră că astfel de opinii, precum cele 
exemplificate anterior, nu se încadrează în limitele libertății de exprimare prevăzute de 
Constituţia României şi Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului. Libertatea de 
exprimare este un drept fundamental al omului, însă radiodifuzorii trebuie să ţină cont şi 
de faptul că acest drept nu este absolut. Consiliul apreciază că libertatea de exprimare, 
ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale şi presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor 
persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi 
membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi. Curtea 
Europeană a stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează numai 
substanţa ideilor exprimate, dar şi  modul în care acestea sunt exprimate, precum şi  
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regula potrivit căreia  “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei 
poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor 
subiecte de drept. 

Mai mult, Consiliul a mai constatat că față de modul în care s-a exprimat  invitatul 
Radu Moraru, care a folosit expresiile evidențiate mai sus, moderatoarea nu a luat nicio 
atitudine, asistând cu pasivitate, ceea ce  contravine normei legale incidente, ceea ce a 
condus, implicit, la desfășurarea programului în afara cadrului legal și cu consecința 
afectării imaginii și demnității persoanelor nominalizate. Or, potrivit normei legale, 
moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu 
permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios. În aceste condiții, Consiliul consideră 
că orice moderator trebuie să îşi asume această calitate şi să ţină cont de faptul că 
exercitarea dreptului la liberă exprimare se face cu respectarea drepturilor celorlalte 
persoane şi este indisolubil legată de îndatoririle şi responsabilităţile ce îi revin potrivit 
legislaţiei audiovizuale. De asemenea, Consiliul mai consideră că jignirea unor persoane 
nu constituie o formă de critică şi nici un mod în care se poate tranşa un subiect 
controversat sau o polemică şi nu ajută dezbaterii publice, în condiţiile în care şi 
respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei sunt garantate în egală măsură ca şi 
libertatea de exprimare.  Prin urmare, Consiliul a constatat că limbajul utilizat a fost  
incalificabil pentru o dezbatere, de natură să depăşească limitele libertăţii de exprimare 
şi să lezeze demnitatea umană şi imaginea persoanelor la adresa cărora a fost folosit.  

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate în anul 
2021, pentru fapte și încălcări similare, respectiv 4 somații și 8 amenzi în cuantum total 
de 215.000 lei, 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 100.000 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 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 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale articolelor 
30, 40 alin. (5) și 64 alin. (1) lit. 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 100.000 lei postul 

NAŞUL TV, deoarece în cadrul unor ediții ale emisiunii “Să vorbim despre tine”, difuzate  
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în perioada 9-18 ocotmbrie 2021, modul în care a fost reflectat subiectul generic 
referitor la pandemia de COVID-19, prezentat sub titlurile: „Credeți că oamenii nevaccinați 
vor rămâne fără niciun drept în societate ?” ; „Medicii care au alte păreri decât cele 
oficiale, dați afară din sistem !” ; „De ce credeți că se fac vaccinuri fără testări înainte ?” 
a contravenit flagrant prevederilor care reglementează dreptul la informare corectă a 
publicului, respectiv art. 3 din Legea audiovizualului și 64 din Codul audiovizualului.  

Potrivit acestor norme, radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea obiectivă a 
publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera 
formare a opiniilor, iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie 
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

De asemenea, în cadru acestor ediții, au fost încălcate și prevederile art. 30 și 40 
din Codul audiovizualului, conform cărora radiodfuzorii au obligaţia să respecte drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul 
la propria imagine. Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă.” 

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

 
VICEPREȘEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
Întocmit, Serviciul juridic, 

reglementări şi relaţii europene, 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 


