
 
Decizia nr. 504 din 13.09.2022 

privind somarea S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI  ŞI ASOCIAŢII S.A., 
cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. Louis Pasteur nr. 45A, et. 2, ap. 2, sector 5 

C.U.I. 30151536 
 

Telefon: 0799762154;  
 
 

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

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizării                           
nr. 7978/19.07.2022, cu privire la emisiunea Să vorbim despre tine, ediția din 11 iulie 2022, 
difuzată 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 raportului de monitorizare şi a vizionării unor selecţii din înregistrarea 
emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul       S.C. NAŞUL, 
PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. a încălcat prevederile articolelor 40 
alin. (1) și (2) și 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).  

Potrivit dispozițiilor invocate: 
- art. 40 alin. (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele 

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori 
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi 
invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana 
vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări 
repetate, trebuie precizat acest fapt. 

- alin. (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de 
servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; 
respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la 
finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana 
vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. 

- 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, în data de 11 iulie 2022, postul de televiziune Nașul TV a difuzat, în direct, în 
intervalul orar: 20:00-21:52, emisiunea Să vorbim despre tine, moderată de Gabriela 
Cosmina Calițescu. Invitații emisiunii au fost: Cătălin Bădițoiu (în studio, jurnalist), tatăl 
minorului (prin telefon, fără a se menționa numele acestuia). 

În emisiune s-a discutat despre cazul minorului care ar fi fost agresat de un bărbat, 
despre situația statistică a paturilor destinate Covid, evoluția cazurilor Covid, doza a patra 
de vaccin anti-Covid, recesiune și reformarea instituțiilor publice. 
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Titlul afișat pe ecran (referitor la subiectul reclamat): MINOR ABUZAT DE CĂTRE UN 

„COLONEL”. 
Subiectul sesizat referitor la cazul minorului care ar fi fost agresat și lovit cu mașina de 

un bărbat a fost discutat în intervalul orar 20:08-21:16.  
Redăm din raportul de monitorizare fragmente reținute de membrii Consiliului la 

aplicarea sancțiunii: 
S2 (rep.08:11-10:58, sel.20) 
Gabriela Calițescu: Iată, o să începem cu o știre extrem de ciudată pentru că am fost 

contactată de tatăl minorului care mi-a spus că fiul său a fost agresat fizic și verbal cu atentate 
de tâlhărie de un colonel de la poliția militară, adică din zona MAPN, în Sectorul 5, pe strada 
Antiaeriană, numărul 6A, iar polițiștii Secției 19, chemați prin 112, în loc să-i rețină permisul, 
pentru că a dat cu mașina, de două ori, peste minorul cu bicicleta și să-l rețină pentru agresiune 
fizică asupra minorului, i se adresau cu da, domnule colonel, să trăiți, domn colonel, încercând 
să mușamalizeze situația la secție în timp ce minorul era transportat cu salvarea la Spitalul 
Marie Curie, cu leziuni la cap, cervicală, șold, cu dureri intense la cap în timp ce voma. Se pare 
că gradele militare, fie ele chiar și în rezervă, sunt mai importante decât un minor de 13 ani, cu 
traume fizice și psihice vizibile, ce practic voma pe marginea bordurii. Același colonel, cu o zi 
înainte de data aceasta, cu o motocicletă, a intrat în minor, trântindu-l pe bordură și încercând 
să-l tâlhărească de bicicleta în valoare de 1500 de euro, declarând în fața polițiștilor că o 
confisca pentru a nu se mai plimba pe străzi cu ea. Se pare că polițiștii secției 19 vor să îl ajute 
pe domnul colonel în rezervă și să scoată... să-l scoată, practic, nevinovat și vinovat să fie 
minorul, că nu are voie, domnule, să se plimbe pe străzile din jurul casei lui cu bicicleta. 
Colonelul se plimbă cu o Skoda de culoare verde și agresează tineri, cu numărul de 
înmatriculare B-55-GJI și cu o motocicletă neagră cu galben. Locuiește într-o vilă construită de 
MAPN. Înainte să-l luăm pe tatăl minorului, iată, un comunicat din partea Poliției Capitalei: „În 
data de 6 iulie 2022, în jurul orei 21:00, polițiști de la Direcția Generală a Poliției a 
Municipiului București, Secția 19 de Poliție, au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la 
faptul că un bărbat ar fi agresat un minor pe strada din Sectorul 5. La fața locului s-au 
deplasat polițiști din cadrul secției, au identificat persoanele implicate și au demarat 
investigațiile. De asemenea a fost prezent și tatăl minorului care a menționat că nu 
dorește să îi fie acordate îngrijiri medicale de specialitate fiului său. Se efectuează 
cercetări de către Secția 19 de Poliție în vederea stabilirii situației în care s-a produs 
evenimentul”. Iată, acesta a fost comunicatul pe care l-am primit exact acum 20 de minute din 
partea Poliției Capitalei. 

 

S3 (rep.11:04-13:27, sel.20) 
Gabriela Calițescu: Păi hai, Cătălin, să urmărim împreună un material filmat exact de minor 

în momentul în care a simțit o presiune de agresiune, după care îl luăm, prin legătură 
telefonică, și pe tatăl minorului. Urmărim împreună. 

A fost difuzată o înregistrare, filmată de un minor, cu un telefon mobil, în timp ce mergea 
cu bicicleta pe o alee.  

De asemenea, pe șosea, în paralel cu acesta, se afla un autoturism în mișcare condus de 
un bărbat. În timpul deplasării cei doi au purtat un dialog. În imagini nu s-a văzut fața niciunei 
persoane, camera fiind îndreptată în jos și filmând șoseaua.  

La un moment dat, aceștia s-au oprit, iar camera a fost îndreptată în sus. Apoi, poziția 
camerei a fost schimbată, iar în imagini s-au văzut două persoane, o femeie și un bărbat, care 
s-au apropiat de cei doi. Din nou, camera a fost îndreptată în jos, în imagini văzându-se piciorul 
minorului și una din pedalele bicicletei.  

Ulterior, minorul s-a pus în mișcare continuându-și deplasarea, iar în imagini s-a văzut 
șoseaua și spațiul verde din proximitate.  

La final, băiatul a trecut printr-o poartă metalică, ieșind dintr-un spațiu delimitat de gard. 
Redăm, mai jos, dialogul dintre minor și bărbat: 
Voce bărbat: Până nu vine mă-ta, nu vezi (neinteligibil). 
Voce minor: Hai, lăsați-mă! Vin la furat, de unde le scoateți p-astea? 
Voce bărbat: Băi, dispari din cartierul ăsta! 
Voce minor: Daaa. E cartierul vostru. Eu vin să mă plimb... 
Voce bărbat: Ce? 
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Voce minor: E cartierul vostru? Eu vin să vorbesc cu colegii și mă luați la de astea? 
Voce bărbat: Bă, idiotule, nu vezi că e o curte și eu... 
Voce minor: E curtea voastră? 
Voce bărbat: E ca la tine în curte, deșteptule! 
Voce minor: Da, ca la mine în curte. 
Voce bărbat: E, dacă mergi prin cartierul ăsta (neinteligibil). 
Voce minor: Mă luați la amenințări acuma? 
Voce bărbat: Nu amenințări (neinteligibil). 
Voce minor: Cum sunt? 
Voce bărbat: Tu-ți dai seama ce tupeu ai de nesimțit? 
Voce minor: Ce tupeu am? 
Voce bărbat: De nesimțit. 
Voce minor: Că ce? 
Voce bărbat: Bă, dacă eu îți spun că n-ai ce să cauți aici, că nu te-a învățat mă-ta să 

vorbești. 
Voce minor: Lăsați-mă-n pace! Lăsați-mă-n pace! 
Voce bărbat: Dacă eu îți spun că n-ai învățat să vorbești. Te las în pace, da' ți-am spus... 
Voce minor: Ce ziceți de mama? De ce ziceți de mama? 
Voce bărbat: Atâta timp cât nu știi să vorbești cu copiii și să vorbești în halul ăsta, nu mai 

intri în cartierul ăsta. 
Voce minor: Cum vorbesc cu copiii? Eu vorbeam cu... eu vreau să vorbesc cu prietenii mei. 
Voce bărbat: Ăsta nu-i un cartier public, asta e o curte, o curte cu gard. 
Voce minor: Și mă urmăriți cu mașina, mă înjurați de mama, îmi dați palme peste cap. 
Voce bărbat: Poftim? Nu ți-am dat nicio palmă. 
Voce minor: Da... Da? Da? 
Voce bărbat: Când o fi să-ți dau o iei rău de tot. Deci ți-am spus, nu mai ai ce căuta să mai 

vorbești urât. 
Voce minor: Da? Da' n-am vorbit urât. 
Voce bărbat: Și n-ai voie să intri aici. 
Voce minor: N-am vorbit urât. 
Voce bărbat: Dacă eu chem poliția mili... e un cartier militar aici. 
Voce minor: Nu-s în curtea nimănui, eu am venit să vorbesc cu prietenii mei. 
Voce bărbat: Dacă eu chem poliția militară vine și maică-ta, și taică-tu, și dau explicații ce 

cauți aici. 
Voce minor: Și ce-am făcut? Ce-am făcut? 
Voce bărbat: Băi, tu ai intrat într-o curte, nu înțelegi că e un gard acolo? 
Voce minor: M-ați luat la acuzații c-am venit la furat, eu am venit să vorbesc cu prietenii 

mei. 
Voce bărbat: Băi! 
Voce minor: M-ați luat la palme, mă urmăriți cu motocicleta, mă luați la palme și mă înjurați 

de mama și de mine. 
Voce bărbat: Tu... tu... tu înțelegi că ai pătruns într-o curte în care nu ai dreptul? Înțelegi 

treaba asta? 
Voce minor: Ce-am pă... Unde am pătruns? M-am dus să mă joc cu colegii. 
Voce bărbat: Te rog să ieși afară din curtea asta! 
Voce minor: Da, ies, dacă veniți cu de astea! 
Voce bărbat: Te rog să ieși afară din curte! 
Voce minor: Da... eu sunt... eu vin la... eu vin, tupeu. M-ați urmărit cu motocicleta,    m-ați 

luat la palme, mă înjurați și după aia eu vin cu tupeu? Mă înjurați de mama, ce-s astea, 
nesimțiri? Că eu am tupeu. Sunteți fantastic. Prea aveți fițe. 

 

În continuare, prin legătură telefonică directă, a intervenit tatăl minorului: 
S4 (rep.13:28-18:13, sel.20) 
Gabriela Calițescu: Iată, acestea au fost imaginile filmate de minor. Îl avem pe tatăl 

minorului acum, prin telefon. Bună seara și mulțumesc c-ați acceptat invitația în cadrul 
emisiunii. 

Tatăl minorului (prin telefon): Bună seara! 
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Gabriela Calițescu: Da' aș vrea să ne povestiți așa un pic dumneavoastră, am citit și 

comunicatul poliției, eventual îl și repet după ce ne spuneți dumneavoastră. 
Tatăl minorului (prin telefon): Da, comunicatul poliției ce poa' să spună, să se apere între 

ei? Din ce cauză? O luăm cu sfârșitul. 
Gabriela Calițescu: Vă rog! 
Tatăl minorului (prin telefon): În momentul când am ajuns la... polițiștii la poarta domnului... 

nu știu cum îl cheamă, a fost indicată de băieții care l-au salvat pe copil, cineva din vecinii lui s-
a dus lângă polițist și i-a spus ceva la ureche, vezi Doamne că e un colonel de la MAPN, poliția 
militară, nu mă interesează. În momentul ăla au mai venit încă șapte echipaje de poliție, pe 
mine m-au băgat... au vrut să mă bage într-o dubă... pe mine, tatăl minorului, că am sunat la 
112 dacă copilul meu abuzat e... zăcea pe bordură, au vrut să mă bage în dubă să mă ducă la 
Secția 19. I-am spus că sunt cu mașina, că am venit cu mașina să-mi iau minorul. Mi-au pus 3 
jandarmi în mașină... 2 jandarmi în mașină și m-au dus la Secția 19. Când am ajuns la Secția 
19, domnul colonel era la masă, avea cafea, toți îi vorbeau domnule comandant, cafea în față, 
pe mine m-au pus să stau pe hol. Îmi suna telefonul, m-a pus să îmi închid telefonul. Domnule, 
sună băiatul meu, copilul meu, cel agresat, mă sună. Nu, închide telefonul că ți-l sparg. Am 
răspuns... mi-am luat... am răspuns la telefon și copilul îmi spune: „Tată, sunt jos, m-au lăsat 
toți aicea”. Au plecat toate echipajele de poliție, 7 echipaje de poliție au plecat și au lăsat partea 
vătămată pe asfalt, da? 

Gabriela Calițescu: Extraordinar. 
Tatăl minorului (prin telefon): Nimeni n-a băgat copilul minor în seamă. Ei m-au luat pe 

mine, parcă eu eram agresorul. Înțelegeți? Copilul a rămas acolo, vomita, l-au luat alți vecini 
de-ai lui. Familia celui agresat îl scuipau, și-l împingeau, și-l trăgeau de urechi, că el ar fi de 
vină, că ce caută în cartierul lor, iar un vecin și-a dat seama că nu-i normal ce se întâmplă și-a 
luat copilul și l-a dus mai încolo de agresorii aceia care au rămas la fața locului. Deci copilul a 
rămas, echipajele au plecat la secție, iar partea vătămată, minorul de 13 ani, a rămas pe 
bordură, jos, n-a chemat nici măcar poliția rutieră, că era accident cu mașina, că l-a lovit de 
două ori cu mașina, nu i-a luat nici... am insistat să-i recolteze probe biologice că mirosea a 
alcool domnul colonel sau ce este. Nimic. Când am aj... când le-am spus la secție: „Domnule, 
copilul meu a rămas acolo, vomită, a rămas pe marginea...”, se uitau unii la alții: „Cum, nu l-a 
luat nimeni? Nu l-a luat nimeni să-l ducă acasă?” Se uitau unii la alții. Unul care se dădea 
comandat sau anchetator ce era acolo îi întreba: „Cum, bă, voi ați plecat toți și-a rămas 
minorul?” Da. Zice: „Nu, că ne ducem acuma să-l...” Cum să vă duceți? Și am zis: „Domnule, 
eu plec!” Au încercat să mă țină, domnule, că n-ai voie. Ce, bă, eu sunt arestat? Eu sunt tatăl 
copilului vătămat. (rep.02:48, S4) Ăla la care îi dați voi cafea și-i vorbiți cu... ăla e agresorul 
care mi-a lovit copilul și l-a bătut. După ce l-a lovit de două ori cu mașina, l-a și bătut. (...) 

Tatăl minorului (prin telefon): ... Un polițist care-a fost la fața locului și mi-a zis, bă, dacă 
eram în locul tău... și asta e valabil pentru 99% din oameni dacă-i întrebi acuma ce ar fi făcut ei 
în locul meu. L-ar fi călcat în picioare. Dacă într-adevăr, cum zice el, că îl făcea pe băiatul meu 
țigan și țăran, vreau să îi spun domnului colonel sau ce este, sunt a șaptea generație care sunt 
de bucureștean, da' nu contează chestia asta. (...) 

Gabriela Calițescu: Da' nu contează, suntem oameni cu toții indiferent de etnie, de 
naționalitate, de orice. 

Tatăl minorului (prin telefon): Doamne ferește, dacă era țigan, dacă era copil de țigan, intra 
peste ei în casă și-i omora. Ați înțeles? 
 

S5 (rep.18:14-26:08, sel.20) 
(...) 
Gabriela Calițescu: Da. Uitați ce mai spune comunicatul de la Poliția Capitalei. 
Tatăl minorului (prin telefon): Da. 
Gabriela Calițescu: La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul secției care au 

identificat persoane implicate și au demarat investigații. De asemenea, a fost prezent... 
(...) Gabriela Calițescu: De asemenea a fost prezent și tatăl minorului care a menționat că 

nu dorește să îi fie acordate îngrijiri medicale de specialitate fiului său. 
(...) Tatăl minorului (prin telefon): O parte are și el vină. Luni, pe 4, copilul meu a fost prima 

oară abuzat de acest domn. Se juca cu niște copii. Ce se întâmplă? Copilul meu are mulți 
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prieteni în cartierul acela cum e și normal. Toți copiii de acolo învață în Liceul Barbu, de este 
la două stații mai încolo, da? 

(...) Tatăl minorului (prin telefon): Nu se jucau pe străzi. În locul amenajat se jucau toți 
copiii. Toți, nu numai al meu, da? Se plimba cu bicicleta. (...) Copilul meu e șeful de... un copil... 
v-am arătat notele, olimpic, face sport de performanță. Astăzi am fost la psihiatru cu el că i-a 
ieșit niște bube pe cap. (...) Au venit 7 echipaje. Toate echipajele au plecat și-au lăsat partea 
vătămată. Chiar dacă nu avea nimic, trebuia să-l ia de acolo din mulțime, nu?, să-i acorde 
protecție, să-l aducă până acasă. (...)  

Gabriela Calițescu: Prioritate. 
Tatăl minorului (prin telefon): ... A fost la spital, a stat până dimineață în perfuzii, toate 

felurile de radiografii. ... Și în prima zi, pe 4, a venit individul ăsta ... L-a luat de urechi, i-a dat 
două șuturi în cur, l-a trimis acasă. Copilul a venit acasă, n-a spus nimic, greșeala lui. Trebuia 
să spună din prima seară. (rep.04:08, S5) A doua zi, pe 5, s-a dus tot la fel, s-a jucat cu 
copiii, tot la fel a început să-l înjure, să-i bage, lu' mă-sa, lu' ta-su, să-i dea șuturi în cur, 
palme, copilul a luat bicicleta și a vrut să plece. Când a vrut să plece a venit cu 
motocicleta, era mort de beat, i-a dat un... a mers paralel cu el, i-a dat cu piciorul, l-a 
băgat în boscheți, a coborât de pe motocicletă, l-a luat de gât să-i ia bicicleta. (...) În fine, 
pe dat de 6 (neinteligibil).M-a sunat la 19:40, tată, mă bate cineva, a dat cu mașina peste mine, 
...a venit un echipaj după juma' de oră de la Secția 19, doi băiețași. ... Ne-a întrebat dacă-l 
cunoaștem pe agresor. I-am zis că nu-l cunoaștem. Băiatul meu a zis că-l cunoaște din vedere, 
da' nu știa nici numărul, c-ați văzut c-a filmat cu telefonul în jos. Trebuia să... i-am zis, mă, când 
filmezi ceva, mă, să se vadă fața, numărul la mașină. ...Omu-i complexat. A venit poliția, ... Ne 
înveți pe noi? Am mers la fața locului, a intrat la ăla acasă... în casă, l-a scos afară, au vorbit 
ce-au vorbit, a început să ne înjure familia lu'... agresorului, două femei cu copiii în brațe, d-
ăștia mici de 1 lună, (...) Și au început cu agresiuni de asta, să-l scuipe pe copil, îl scuipa în 
gură, domnule. ... Îl lovea, ăsta agresorul voia să ne arate el cum l-a luat pe băiat de... că nu l-a 
luat de gât, l-a luat de umăr așa și-l zguduia. Și zic, ce faci, bă, tu zgudui de față cu mine? Bați 
copilul de față cu mine? (...) 

 

S6 (rep.26:08-32:06, sel.20) (...) 
Gabriela Calițescu: Ați spus Șoseaua Antiaeriană, numărul 6-8. 
Tatăl minorului (prin telefon): Nu, 6A. 6A. 
Cătălin Bădițoiu: 6A, da' 6A acolo era și Comandamentul Garnizoanei București, care este 

o instituție publică. 
(...)  
(rep.01:40, S6) Cătălin Bădițoiu: Dacă mă întrebați pe mine, eu nu i-aș zice colonel, 

eu pot să-i spun că-i un degenerat de om. Adică, un om ca să... te... să ataci... și dacă 
copilul ar fi greșit, nu spun că a greșit copilul, și dacă ar fi greșit un copil... 

Tatăl minorului (prin telefon): Da' toți copiii cred că greșesc. Nu îi iau apărarea copilului, 
dar să spună, domnule, a făcut chestia asta. 

(rep.01:54, S6) Cătălin Bădițoiu: Greșesc, exact. Un copil care... care nu are 14 ani, 
să vii tu să dai cu mașina peste el, să-l scuipi și colonelul ăsta, dacă mai în rezervă noi îi 
mai  dăm și pensie, mizeria asta de om. Adică poa' să mă dea și-n judecată, pentru 
mine... nici nu mă interesează că e el colonel la SPP sau pe unde o fi el, pe la armată. 
Acest om e o mizerie de om uman, adică nu... nu poți să-i spui că-i un om, e un gunoi. 

Gabriela Calițescu: Păi n-ai voie să jignești. 
Cătălin Bădițoiu: Deci e un gunoi uman. Când dai într-un copil ești un gunoi uman. 

Nu el ca și om, el poate o fi înalt, frumos, da' el e un gunoi. Adică nu poți să dai într-un 
copil, să-ți faci tu dreptate cu un copil de 13-14 ani. 

(rep.02:34, S6) Tatăl minorului (prin telefon): Da' știi de ce se întâmplă chestia asta 
ce se întâmplă? Pentru că Poliția Română este mână-n mână întotdeauna cu infractorii. 

(...)  
Cătălin Bădițoiu: Nu știți nimic, da' bănuiesc că dacă-i în rezervă, c-așa ai spus că-i în 

rezervă, bănuiesc că are peste 45 de ani, că n-o ieși în rezervă la 30 de ani. 
Tatăl minorului (prin telefon): Cred că are mai mult, că are 60-70. 
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Cătălin Bădițoiu: 60. Păi când vezi, cum să nu protejezi un minor? Dar polițiștii sunt 

mână-n mână. Când vine și Poliția Capitalei și ne spune nouă, păi Poliția Capitalei ar fi trebuit 
să ne spună, am trimis și facem acuma anchetă să vedem de ce au plecat cele șapte echipaje. 

Gabriela Calițescu: Așa se efectuează cercetări la Secția 19 Poliție în vederea stabilirii 
situației. 

(rep.03:58, S6) Cătălin Bădițoiu: Ce cercetări, Gabriela? Eu o să-ți spun ce se 
întâmplă. Oamenii ăștia, dacă nu ajungea în presă, mușamalizau totul. Nici așa să nu 
credeți că nu vor mușamaliza, pentru că ei sunt un tot unitar acolo, ei sunt Dumnezei. 

(...) Tatăl minorului (prin telefon): Au venit încă trei... încă trei au venit și mi-au zis, 
domnule, dacă eram în locul tău îl omoram. 

(...) 
S7 (rep.32:07-37:55, sel.20) 
Tatăl minorului (prin telefon): În filmarea... în filmarea copilului meu, a doua fil... după ce-a 

fost prima oară bătut și trântit la pământ, i-am zis... când m-a sunat pe mine și mi-a spus că 
cineva l-a lovit cu mașina și astea, i-am zis, domnule, filmează-l, tată, și el a filmat cu telefonul 
în jos, că mergea și cu bicicleta, el mergea pe trotuar și ăla mergea paralel cu el, pe sens 
invers și-l agresa verbal. (rep.00:20, S7) Ați văzut cum îl înjura și-l... moldovean, țigan, în 
toate felurile și-l amenința. Iar când a vrut să oprească ma... bicicleta ca să treacă pe 
partea cealaltă a intrat cu mașina-n el ca să-l dărâme jos, l-a luat de gât, c-ați văzut că 
telefonul filmează la un moment dat în sus, el îl ținea de gât pe spate, să-i ia telefonul. 
Telefonul lui e spart, apropo. (...) 

Cătălin Bădițoiu: Eu vă spun un lucru fără să știu cazul. 
Tatăl minorului (prin telefon): Da. 
Cătălin Bădițoiu: Nu vă cunosc nici pe dumneavoastră, nu cunosc nici copilul, da' e simplu 

și logic și orice om normal de pe planeta aceasta, când pui un copil de 13 ani și-o haidama de 
60 de ani, 50 de ani, 70 de ani, cât o avea, mai a fost și fost colonel în Armata Română, da? Îl 
pui și dă într-un copil, și-l agresează, păi n-ai...  

Gabriela Calițescu: Agresiune, injurii.(...)  
Tatăl minorului (prin telefon): Revin la ce... revin, de ce... de ce vreau să cer înregistrările 

de pe pieptul milițienilor? Pentru că la un moment dat el spune: Domnule, am vrut să iau 
bicicleta să i-o dau lu' mă-sa! Și ăla îi spune: Domnule, bine că n-ați luat-o, că era tâlhărie! 
Domnule, că i-o duceam acasă și-l luam și pe el de urechi. Dacă-l luați și pe el era și 
sechestrare. Da' de ce să-și facă el dreptate? (...) 

Tatăl minorului (prin telefon): ... Nu, da' vreau să spun că milițienii îl învățau să nu mai 
spună. Îi zicea... i-am zis: Domnule, chemați rutiera să-i ia... uite, miroase a alcool, să-i ia 
alcoolemia. Și-a zis: Păi nu, că poate... milițianul răspundea, poate a băut între timp. Deci îi 
dădea idei ce spunea, îl învăța să vorbească. Domnule, nu mai spune că voiai să-i iei bicicleta, 
că o dăm în tâlhărie. Spuneți că ați vrut numai să nu știu... Nu, mă, i-am dat decât o palmă. Nu 
mai spuneți, domnule. Îi spunea... milițienii îi spuneau ce să spună. Nu mai spuneți c-ați lovit 
minorul, că nu este ok. Deci, milițienii îi scriau declarația. Ce să... de aia voiam să-i cer 
camerele după milițieni, că toți 7... 14 câți erau, 7 echipaje, câte 2 în echipaj, aveau cameră pe 
piept toți și-au filmat tot ce s-a discutat acolo. E simplu, nu trebuie să declare el acuma că... 
(rep.03:49, S7) Eu sunt chiar curios ce-o să declare el acolo. Ce-a făcut copilul ăsta? E 
luat din aer? L-a scuipat în gură. Suntem iar în Covid cu 10.000 de oameni pe zi și ăla-l 
scuipa în gură. De ce îl scuipă în gură? Unde a învățat el chestia asta, să scuipe în gură 
un minor? 

Gabriela Calițescu: Extraordinar. 
Cătălin Bădițoiu: Păi, poate (neinteligibil). Poate are acest colonel niște fetișuri, eu 

știu? 
Tatăl minorului (prin telefon): Copilu' meu are traume. 
Gabriela Calițescu: Cum să faci asta? Cum să faci asta?  
Cătălin Bădițoiu: Trebuie să ai niște... să ai niște fetișuri de om bolnav. (...) 
Tatăl minorului (prin telefon): Păi cei de la 19 nu vor să spună.  
(...) Tatăl minorului (prin telefon): ... Domnule, poate cineva din țara asta se sesizează 

până la urmă, să nu mai vedem în fiecare zi violatori - cadru MAI, tâlhărie - polițist de la... 
polițist de la frontieră sau de la MAI, furt de mașini - MAI. Că ei fură mână-n mână... hoții 
sunt parte în parte, că n-au ce să-ți facă, pentru că... când ajung la instanță sau când îi 
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arestează zice, a, suntem colegi, lasă-l, mă, dă-i drumul. Îi dăm drumu' și lu' ăsta, e 
tovarășul meu, dă-i drumu' și lu' ăsta, d-aia au prins (neinteligibil). Bombardieri sunt din 
ăștia din Ministerul de Interne, toți. Ați înțeles? Legile sunt făcute pentru noi, votanții, 
pentru proști, pentru parlamentari, cadre MAI, cadre MAPN și alte cadre nu sunt legi, alea 
sunt opțiuni pentru ei. (...) 

Cătălin Bădițoiu: Nu, da-i paza lu' mata Poliția Militară? Poliția Militară are alte treburi și e 
plătită din banii noștri. Vine pentru tine, măi... (rep.01:07, S8) Da' eu tare curios sunt, uite, 
dacă mergi mâine, Gabriela, poate aflăm cum îl cheamă să-i punem poza, să-și ferească 
ceilalți părinți copiii de acest om. 

(...) (rep.02:04, S8) Cătălin Bădițoiu: Păi ce să spui de poliție când vin șapte echipaje, 
vezi un minor, punct. Nici nu contează ce-a făcut minorul. Mă, nici nu mă interesa ce-a 
făcut minorul, vedeam după aia. Da' când vezi un minor și-un ditamai animalul lângă el, 
bă, tu-l iei pe ăla și-l duci la cafea și pe minor îl lași acolo. Păi ce, ești poliție? 

Gabriela Calițescu: Nu. 
Cătălin Bădițoiu: Păi tu ești... nici nu știu cum vrei... paza de corp acolo... 
Gabriela Calițescu: Ești sclav.  
Cătălin Bădițoiu: Da, ești. 
Gabriela Calițescu: Cătălin, ăsta-i cuvântul, este sclav. 
Cătălin Bădițoiu: Da, asta ești. 
(rep.02:08, S8) Gabriela Calițescu: Polițistul care l-a invitat pe domnul colonel, în 

condițiile în care a lovit un minor, la cafea se numește sclav, punct. (...) 
Cătălin Bădițoiu: Asta-i Poliția Română, că-i angajăm acuma, domnule, avem nevoie. 

Pentru ce? 
Gabriela Calițescu: Fără pregătire, fără nimic. 
Cătălin Bădițoiu: Avem o grămadă de interlopi, avem o grămadă de grupuri infracționale, 

domnule, se fură în draci în București, se fură peste tot, nimeni nu face nimic. Da? Ei 
protejează un colonel care lovește un copil. Păi, asta-i Poliția Română și mai vine și domnița 
asta de la Poliția Capitalei, domnule, știți că noi facem cercetări. Păi ce cercetări faceți? Ce-i 
de... ce-i de cercetat? 

 

S9 (rep.41:21-44:19, sel.20) 
(...) Cătălin Bădițoiu: Ăștia sunt. Deci, le-am permis lucrul ăsta, am permis acest stat 

polițienesc, acest stat în care ei se cred Dumnezei. Cred că acest domn a fost șef el printr-o 
unitate militară unde făcea și scuipa pe toată lumea, da? ... nu-s apucături de un om normal, 
sunt apucături ale unui om care cred că ar trebui să consulte niște medici, cel puțin... să nu zic 
psihiatri, da? (...) 

Tatăl minorului (prin telefon): Ați văzut că după prima agresiune... după prima agresiune a 
continuat să-l urmărească, să-l înjure, să-l... să-l amenințe. Deci el nu s-a oprit ... 

(rep.01:22, S9) Cătălin Bădițoiu: ... dacă veți întreba un doctor vă va spune că ăsta-i 
un caz patologic. Ăsta-i un caz patologic de un agresor în serie. Ăsta-i un agresor care 
nu... care... care încearcă să-și dovedească puterea pe cineva mult mai slab ca el. Ăsta-i 
un agresor. Pot să-i spun și altcumva. (...)  

 
S10 (rep.44:20-47:12, sel.20) 
(...) Cătălin Bădițoiu: ... (rep.02:31, S10) Poliția Română, după mine, în acest caz, este 

sclava colonelului de armată. Deci armata în România e superioară poliției. (...) 
S11 (rep.47:28-51:40, sel.20) 
(...) (rep.00:33, S11) Cătălin Bădițoiu: Păi asta e sclavagie, mă, Gabriela. Asta... îți dai 

seama cât de sclavi... cât de sclavi au ajuns cei care lucrează în Poliția Română...  
Cătălin Bădițoiu: (...) (rep.00:54, S11) Bă, uite nu-l cred, mă, pe domnul colonel! Păi, 

nu-l cred! Bă, ce colonel ești tu, mă? Dacă ai curaj sună, bă, uite la numerele alea de 
telefon! Afișează, Răducu! Intră în direct, băi, domnul colonel, ăla al Armatei Române, 
marele colonel! Intră, mă, în direct cu noi și spune-ne cazul dacă ești atât de colonel ...  

Cătălin Bădițoiu: Lui îi atârnă, știi, dacă ajungi la o vârstă, acuma-i atârnă mult, da' 
cu-n copil e șmecher. Fii, mă, șmecher și intră aicea, în direct, marele colonel și tu cu 
familia ta și haide, spune-ne cazul! Spune-ne cum te cheamă, de ce-ai făcut lucrul ăsta. 
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Nu te ascunde, că el acum se ascunde ... îți dai seama ei mușamalizează tot și cum îl 
cheamă. Da' de ce te ascunzi? Dacă tu crezi, băi, colonelule, că ai dreptate... (...)” 

 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând secvențe din înregistrarea emisiunii  Să 
vorbim despre tine, ediția din 11 iulie 2022, membrii Consiliului au constatat că aceasta a 
fost difuzată cu încălcarea dispozițiilor articolelor 40 alin. (1) și (2) și 64 alin. (1) lit. b) din 
Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care 
în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În 
situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi 
contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. În cazul în care acuzaţiile 
prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie 
să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune 
condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia     
s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de 
vedere, trebuie precizat acest fapt, iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acestei ediții, au fost aduse 
acuzații la adresa unei persoane, despre care s-a afirmat că ar fi agresat și accidentat un 
copil cu mașina, precum și la adresa unor reprezentanți ai Secției 19 Poliție, fără a le da 
posibilitatea acestora să intervină și să-și exprime punctele de vedere cu privire la 
acuzațiile aduse. De asemenea, în urma vizionării unor imagini prezentate în timpul 
emisiunii, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a precizat pe postul de televiziune 
NAȘUL TV că persoanele în cauză ar fi refuzat să-și prezinte opiniile cu privire la acuzațiile 
aduse sau nu au putut fi contactate prin încercări repetate, astfel cum impune norma 
prevăzută la art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului. 

Simplele afirmații ale invitatului Cătălin Bădițoiu, care a recurs la un subterfugiu pentru 
ca persoana acuzată să intervină în emisiune, potrivit cărora ”Dacă ai curaj sună, bă, uite 
la numerele alea de telefon! Afișează, Răducu! Intră în direct, băi, domnul colonel, ăla 
al Armatei Române, marele colonel! Intră, mă, în direct cu noi și spune-ne cazul dacă 
ești atât de colonel ... Fii, mă, șmecher și intră aicea, în direct, marele colonel și tu cu 
familia ta și haide, spune-ne cazul! Spune-ne cum te cheamă, de ce-ai făcut lucrul 
ăsta. Nu te ascunde, că el acum se ascunde ... îți dai seama ei mușamalizează tot și 
cum îl cheamă. (...)”, nu reprezintă o respectare a normei invocate, având în vedere că 
obligația de a solicita punctul de vedere al persoanei la adresa căreia au fost aduse 
acuzațiile îi revine radiodifuzorului conform normei invocate. 

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că afirmațiile acuzatoare la adresa 
acestor persoane (persoana presupus agresoare și a unor reprezentanți ai Secției 19 
Poliție) au fost făcute chiar de către moderatoare, situație în care radiodifuzorul avea 
obligația să respecte principiul audiatur et altera pars prevăzut la art. 40 alin. (2) din Codul 
audiovizualului, care stabilește că respectarea acestui principiu presupune condiţii 
nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut 
acuzaţiile, iar în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, 
trebuie precizat acest fapt, aspect nesocotit de către radiodifuzor. 

De exemplu, afirmații acuzatoare făcute atât de către moderatoare, cât și de către cei 
doi invitați ai emisiunii (jurnalistul Cătălin Bădițoiu și tatăl copilului presupus agresat) la 
adresa persoanei presupus agresoare, precum și la adresa unor reprezentanți ai Secției 19 
Poliție au fost de natură să le prejudicieze imaginea și demnitatea, astfel cum rezultă din 
următoarele exemple:  

Tatăl minorului (prin telefon): ”...l-a lovit de două ori cu mașina, nu i-a luat nici... am 
insistat să-i recolteze probe biologice că mirosea a alcool domnul colonel sau ce este.” 
(rep.02:48, S4) Ăla la care îi dați voi cafea și-i vorbiți cu... ăla e agresorul care mi-a 
lovit copilul și l-a bătut. După ce l-a lovit de două ori cu mașina, l-a și bătut.”, ”...dacă 
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era țigan, dacă era copil de țigan, intra peste ei în casă și-i omora. Ați înțeles?”, ”O parte 
are și el vină. Luni, pe 4, copilul meu a fost prima oară abuzat de acest domn. Se juca cu 
niște copii.”, ”Toate echipajele au plecat și-au lăsat partea vătămată. Chiar dacă nu avea 
nimic, trebuia să-l ia de acolo din mulțime, nu?, să-i acorde protecție...”, (rep.04:08, S5) A 
doua zi, pe 5, s-a dus tot la fel, s-a jucat cu copiii, tot la fel a început să-l înjure, să-i 
bage, lu' mă-sa, lu' ta-su, să-i dea șuturi în cur, palme, copilul a luat bicicleta și a vrut 
să plece. Când a vrut să plece a venit cu motocicleta, era mort de beat, i-a dat un... a 
mers paralel cu el, i-a dat cu piciorul, l-a băgat în boscheți, a coborât de pe 
motocicletă, l-a luat de gât să-i ia bicicleta.” (...)” tată, mă bate cineva, a dat cu mașina 
peste mine ...”, ”... a început să ne înjure familia lu'... agresorului, două femei cu copiii în 
brațe, d-ăștia mici de 1 lună, (...) Și au început cu agresiuni de asta, să-l scuipe pe copil, îl 
scuipa în gură, domnule. ... Îl lovea, ăsta agresorul voia să ne arate el cum l-a luat pe băiat 
de... că nu l-a luat de gât, l-a luat de umăr așa și-l zguduia.”, ”(rep.02:34, S6) Da' știi de ce 
se întâmplă chestia asta ce se întâmplă? Pentru că Poliția Română este mână-n 
mână întotdeauna cu infractorii.”, ”...că ai țipat la domnul colonel, că l-ai înjurat.”, 
”...dacă eram în locul tău îl omoram.”, S7 (rep.32:07-37:55, sel.20) ”...după ce-a fost prima 
oară bătut și trântit la pământ...” (rep.00:20, S7) Ați văzut cum îl înjura și-l... moldovean, 
țigan, în toate felurile și-l amenința. Iar când a vrut să oprească ma... bicicleta ca să 
treacă pe partea cealaltă a intrat cu mașina-n el ca să-l dărâme jos, l-a luat de gât, c-
ați văzut că telefonul filmează la un moment dat în sus, el îl ținea de gât pe spate, să-i 
ia telefonul. Telefonul lui e spart, apropo.”, „milițienii îl învățau să nu mai spună. Îi 
zicea... i-am zis: Domnule, chemați rutiera să-i ia... uite, miroase a alcool, să-i ia 
alcoolemia. Și-a zis: Păi nu, că poate... milițianul răspundea, poate a băut între timp. Deci îi 
dădea idei ce spunea, îl învăța să vorbească.”, ”... (rep.03:49, S7) Eu sunt chiar curios 
ce-o să declare el acolo. Ce-a făcut copilul ăsta? E luat din aer? L-a scuipat în gură. 
Suntem iar în Covid cu 10.000 de oameni pe zi și ăla-l scuipa în gură. De ce îl scuipă 
în gură? Unde a învățat el chestia asta, să scuipe în gură un minor?”, ”...omnule, 
poate cineva din țara asta se sesizează până la urmă, să nu mai vedem în fiecare zi 
violatori - cadru MAI, tâlhărie - polițist de la... polițist de la frontieră sau de la MAI, 
furt de mașini - MAI. Că ei fură mână-n mână... hoții sunt parte în parte, că n-au ce să-
ți facă, pentru că... când ajung la instanță sau când îi arestează zice, a, suntem 
colegi, lasă-l, mă, dă-i drumul. Îi dăm drumu' și lu' ăsta, e tovarășul meu, dă-i drumu' 
și lu' ăsta, d-aia au prins (neinteligibil). Bombardieri sunt din ăștia din Ministerul de 
Interne, toți. Ați înțeles? Legile sunt făcute pentru noi, votanții, pentru proști, pentru 
parlamentari, cadre MAI, cadre MAPN și alte cadre nu sunt legi, alea sunt opțiuni 
pentru ei. ” 

Deși, invitatul Cătălin Bădițoiu a afirmat în emisiune că nu cunoaște cazul                 
(S7 (rep.32:07-37:55, sel.20), acesta a făcut afirmații acuzatoare atât la adresa persoanei 
presupus agresoare, cât și la adresa unor reprezentanți ai Secției 19 Poliție București, fără 
ca radiodifuzorul să respecte prevederile privind dreptul persoanei la imagine și demnitate 
prevăzute la art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului. 

Sub acest aspect, informațiile prezentate sub forma unor acuzații factuale susceptibile 
de demonstrare și probare au fost de natură să favorizeze în mod negativ percepția 
publicului cu privire la comportamentul ilegal sau imoral ale persoanei presupus agresoare, 
cât și a unor reprezentanți ai Secției 19 Poliție cărora nu li s-a solicitat punctul de vedere cu 
privire la acuzațiile aduse, fapt de natură să le afecteze imaginea și demnitatea. 

Totodată, membrii Consiliului au constatat informațiile aduse în atenția publicului în 
cadrul acestei ediții nu au fost prezentate în mod corect, obiectiv și cu bună-credință, având 
în vedere că publicul a fost privat de punctul de vedere al persoanei presupus agresoare,  
cât și al unor reprezentanți ai Poliției din Secția 19 care ar fi fost prezenți la locul presupusei 
agresiuni, fiind exprimată doar opiniile moderatoarei și ale celor doi invitați (tatăl copilului 
presupus abuzat și a jurnalistului Cătălin Bădițoiu), opinii care ar fi permis telespectatorilor 
să-și poată forma propria convingere cu privire la situația expusă, nu doar pe cea indusă de 
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radiodifuzor, astfel încât să existe o imparțialitate a punctelor de vedere cu privire la  
tema abordată.  

Astfel, în legătură cu modalitatea în care s-a desfășurat această ediție, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit obligația legală instituită de 
dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului potrivit cărora informarea cu 
privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în 
mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Per ansamblu, Consiliul apreciază că intervențiile moderatoarei și ale invitaților de 
natură acuzatoare la adresa persoanelor incriminate s-au făcut cu rea-credință, fără 
prezentarea punctelor de vedere ale acestora pentru ca informațiile să fie corecte și 
imparțiale, iar publicul să-și poată forma liber opinia cu privire la evenimentul discutat, astfel 
cum instituie norma invocată.   

Membrii Consiliului consideră că, prezentarea într-un program audiovizual a unor astfel 
de afirmații acuzatoare la adresa persoanei presupus agresoare și la adresa unor 
reprezentanți ai Secției 19 Poliție, a depășit limita comunicării publice stabilite de 
reglementările în vigoare, neexistând justificare legală pentru exonerarea de răspundere a 
radiodifuzorului în ceea ce privește respectarea prevederilor menționate anterior.  

În analizarea acestor emisiuni ce au făcut obiectul controlului, Consiliul a avut în 
vedere și faptul că, libertatea de exprimare are ca scop principal asigurarea posibilităţii 
formării opiniei altor persoane prin expunerea propriilor idei şi convingeri, iar, în condiţiile în 
care moderatorul este cel care fixează limitele discuţiilor în abordarea subiectelor emisiunii, 
şi constituie un reper, un lider de opinie şi comportament pentru persoanele care 
vizionează programul, acesta este obligat să solicite punctul de vedere ale persoanelor 
acuzate pentru a se apăra și a respecta dreptul la imagine și demnitate a acestora, iar  
informarea să fie corectă, imparțială și prezentată cu bună-credință, astfel cum dispun 
prevederile invocate.  

Pentru aceste considerente, şi ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost 
sancţionat pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale privind asigurarea informării corecte 
şi a dreptului la imagine şi demnitate a persoanei, şi cu respectarea criteriilor de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90  alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul 
a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație publică.   

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. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII 
S.A. având licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.5/14.12.2011 şi decizia de autorizare                        
nr. 1815.2/08.02.2021 pentru postul de televiziune NAŞUL TV se sancţionează cu 
somație publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor  
articolelor 40 alin. (1) și (2) 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 S.C. NAŞUL, PRIETENII 
DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. 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: 
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul NAŞUL 

TV, deoarece, în cadrul emisiunii Să vorbim despre tine, ediția din 11 iulie 2022, ce a avut 
ca temă cazul unui minor care ar fi fost agresat de un bărbat, au fost aduse acuzații atât de 
către moderatoare, cât și de către invitați la adresa persoanei presupus agresoare și la 
adresa unor reprezentanți ai Secției 19 Poliție, fără ca persoanele în cauză să fie invitate  
să intervină pentru a-şi exprima punctele de vedere, astfel cum dispun prevederile art. 40 
din Codul audiovizualului.  

De asemenea, pe parcursul acestei ediții nu a fost asigurată o informare corectă,  
imparțială și prezentată cu bună-credință cu privire la subiectul abordat, fapt ce contravine 
prevederilor art. 64 din aceeași normă.” 

 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

 
 

Serviciul juridic, reglementări 
şi relaţii europene, 

 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 

 


