
 

 
Decizia nr. 509 din 15.09.2022 

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 15 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizării                            
nr. 5064/27.04.2022, cu privire la emisiunea Să vorbim despre tine, ediția din 11 aprilie 
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 art.64 alin. (1)   
lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).  

Potrivit dispozițiilor invocate, 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 aprilie 2022, postul de televiziune Nașul TV a difuzat, în direct, în 
intervalul orar: 20:01-21:38, emisiunea Să vorbim despre tine, moderată de Gabriela 
Calițescu. Invitatul emisiunii a fost Radu Moraru.  

Titlul afișat pe ecran: COVID SI VACCINARE: NASUL TV A AVUT DREPTATE!, iar 
subiectul l-a constituit: un document desecretizat al lui Pfizer, scumpirile ce vor urma ș.a. 

Redăm din raportul de monitorizare aspectele reținute de membrii Consiliului: 
S1 (rep.13:31-14.56/20) Radu Moraru: Când faci, iată, emisiuni 10 ani, poți să faci 

multe greșeli și eu cred că prin aceste emisiuni pe care le-am făcut în ultimii 2 ani despre 
COVID-vaccinare, chiar putem fi iertați de toate greșelile pentru că am avut dreptate. (...) 
(Ridicând mai multe hârtii prinse cu o agrafă) Deci, avem astăzi și aici am 
documentele oficiale, da? putem să fim mândri c-am salvat de la moarte, da? De la 
moarte nu de la... foarte multe vieți omenești și mă bucur foarte mult mai ales pentru 
copii, da? Pentru faptul că vaccinarea copiilor este un eșec, un dezastru în România, 
dar de data asta un dezastru bun...(...) 

S2 (rep.17.31-20.04/20) Radu Moraru: (tastându-și mobilul) Aș vrea, Răducu, să 
pornim de la ce spunea un fost angajat de top, da? al lui Pfizer care... Michael 
Yeadon, da? Și, Răducu, ai pe Telegram dacă poți să scoți. Pentru că eu am uitat, da? 
Michael Yeadon spunea așa și atenție Michael Yeadon a fost vicepreședinte la Pfizer. 
Nu vorbim de... cum le spuneau la noi, tot felul de diverși specialiști „Ai, domꞌle, cine-
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i ăla?” Vicepreședinte Pfizer. El ne spune așa, Michael Yeadon, „Guvernul vă minte în 
așa hal încât v-ar putea duce la moarte, pe voi și pe copiii voștri.” Da? 

Gabriela Calițescu: Da. 
Radu Moraru: ... Deci, încă o dată, Michael Yeadon, fost vicepreședinte la Pfizer,  

„Guvernul vă minte în așa hal încât v-ar putea duce la moarte, pe voi și pe copiii 
voștri.” (...) În schimb cei care se uitau la Nașul TV ziceau, domnꞌe, ia să vedem, pe cine 
credem? Pe Nașul TV sau pe Guvern? Și ușor, ușor iată că Nașul TV, noi am rămas 
aceeași de când... Să luăm pandemia, da? Plandemia, minciuna. Noi am rămas aceeași, 
premierii, miniștrii s-au schimbat, da? Mincinoșii s-au schimbat cu alți mincinoși, noi am 
rămas aceeași și tragedia acestui popor, că uneori își merită soarta, n-avem ce face, 

Gabriela Calițescu: Continuă. 
Radu Moraru: ... este că ei vor rămâne cu mincinoșii în timp ce oamenii buni din țara 

asta... 
(...) (rep.00.43/S2) În prim plan a fost prezentată pagina site-ului Informația liberă, 

cu fotografia lui Michael Yeadon și titlul Dr. Michael Yeadon: „Guvernul vă minte în 
așa hal încât v-ar putea duce la moarte, pe voi și pe copiii voștri.” Fostul 
vicepreședinte Pfizer face declarații neașteptate urmat de titlul Dr. Michael Yeadon a 
fost vicepreședintele Pfizer și este om de știință specializat în alergii și boli 
respiratorii. Acesta avertizează că guvernele vor continua să înșele populațiile și să 
mintă oamenii cu privire la diagnosticul, transmiterea și riscul bolilor infecțioase, 
scrie LifeSiteNews. și subtitlul Subjugarea oamenilor. (...) 

 

S4 (rep.21.51-26.56/20) Radu Moraru: Vorbim, oameni buni, despre documente 
oficiale care la început erau confidențiale, (ridicând o foaie și arătând partea de jos) 
scrie și aici CONFIDENTIAL, ale lui Pfizer. Care au fost obligați să le publice și 
vorbim de lucruri știute din 30 aprilie 2021, scrise. Deci, ei în 30 aprilie, acum un an de 
zile aproape aveau toate aceste lucruri, toate aceste lucruri. Pfizer-ul a angajat peste 600 
de oameni care să proceseze vaccin injury reports. Deci, documente venite în urma 
efectelor secundare ale vaccinului Pfizer. (Ridicând hârtiile prinse cu agrafa) Și aici 
oameni buni, vă rog să vă uitați. (Deschizând pagină cu pagină) .... Zeci de cuvinte, 
fiecare cuvânt desemnând un efect secundar. 

Gabriela Calițescu: O, Doamne! 
Radu Moraru: Deci, vorbim de 100 de efecte secundare, Gabriela, știute și asumate de 

Pfizer. 100 de efecte secundare pentru cei vaccinați. Ăsta e vaccinul sigur, da? Ăsta e 
vaccinul sigur. 100, da? Uite. Deci, numai la litera „A” sunt peste... ce 100? Mai mult de 
100. Și încep să citesc. O, Doamne! (Citind:) „Acquired epidermolysis bullosa, Acquired 
epileptic aphasia, Acute cutaneous lupus erythematosus” Multe sunt boli autoimune. 
„Acute disseminated encephalomyelitis, Acute encephalitis with refractory, repetitive 
partial seizures, Acute febrile neutrophilic dermatosis, Acute flaccid myelitis, Acute 
haemorrhagic leukoencephalitis, Acute haemorrhagic oedema of infancy.” Și n-am 
citit decât patru rânduri din, câte rânduri are o pagină? (...) 35 de rânduri. Deci, mi-ar 
lua mai mult de 2 ore să citesc toate efectele secundare. Numai să citesc până la litera „A”. 
„Autoimmune hypothyroidism, Autoimmune inner ear disease, Autoimmune lung 
disease, Autoimmune...” Deci, toate bolile autoimune de care eu vorbeam și poate că 
mulți râdeau de mine. Uite sunt aici trecute. „Autoimmune... , Autoimmune... , 
Autoimmune... ” Da? Sunt toate trecute. (...) Și eu te întreb, Gabriela, și vă întreb pe voi 
toți. Dacă toți românii ar fi fost informați seara la fiecare telejurnal „Atenție când vă 
faceți vaccinare!”, „Atenție când vreți să vă vaccinați copii!” Ia uitați... Trebuiau să 
citească ziariștii 2 ore îți ia să citești cele 9 pagini, da? de afecțiuni. 

Gabriela Calițescu: Asta ar fi însemnat o informare corectă, Radu. Așa ar fi trebuit 
să fie. Ceea ce spun, dreptul pacientului de a afla. Și-n momentul în care te internezi în 
spital ți se aduce la cunoștință tratamentul pe care urmează să ți se dea. 

Radu Moraru: Dar știi care e crima, Gabriela? Că nemernicii au vrut să pună la 
secret astea. Deci, ele, repet, oficial. Noi știam de la început că nu e în regulă cu 
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vaccinul pentru că noi citam și veneam cu probe, cu oameni de știință, adevărați 
medici. 

Gabriela Calițescu: Oameni de știință care mare parte dintre ei au fost chiar șterși 
de pe Wikipedia. 

Radu Moraru: Sigur că da, dar nu contează. Și noi le spuneam românilor. Ei, bine, la 
un moment dat lucrurile s-au concretizat chiar la Pfizer, repet, vorbim de documente din 
30 aprilie 2021. Atunci sigur că erau confidențiale. Ei au vrut să secretizeze pe 85 de 
ani aceste lucruri. 85 de ani. Noroc cu o instanță din America care i-au obligat să 
publice și noroc că s-a creat acea instanță, că a fost un proces. Deci, au luptat și alți 
oameni.  

S5 (rep.27.03-27.25/20) Gabriela Calițescu: Este mai mult decât evident că, iată, 
dacă ne raportăm la România nimeni nu va fi despăgubit, din păcate, dacă te 
pricopsești cu vreuna din astfel de reacții adverse. De ce? Pentru că majoritatea 
cetățenilor au semnat pe proprie răspundere, și-au dat consimțământul pentru a fi 
vaccinat. 

S6 (rep.33.52-34.22/20) Radu Moraru: Că mulți au murit dintre cei care s-au 
vaccinat. Dar sunt foarte mulți care se chinuie. Sunt o groază de sportivi, o groază de 
tenismeni sunt acuma. Tenisul este... nu știu câți participanți la nu știu ce turneu 
urmează de tenis, 20 nu participă că au probleme cu inima. Păi de la ce? Că i-am 
verificat, au fost toți la Australian Open unde Djokovic n-a avut voie, înseamnă că cei 
care au avut voie erau vaccinați. E, dintr-aceia foarte mulți nu pot. Avem și-o 
româncă, din păcate.  

S7 (rep.35.56-39.33/20) Radu Moraru: ... Sunt 40 de efecte secundare pe o singură 
pagină. Fiind nouă pagini, da? sunt nouă ori patru, 360 de efecte secundare. Deci, 
câte zile are un an atâtea efecte secundare sunt aici, da? (...) Ia uite, 365, o să le și 
număr.   S-ar putea să fie chiar mai multe. 360 de efecte secundare dintre care boli 
autoimune gârlă care sunt cumplite. Pentru că, repet, și-am povestit de atâtea ori, dar 
nu mai insist acuma. Deci, cel mai recent lot de documente Pfizer publicat la 1 aprilie 
2022 și nu e păcăleală, (citind din hârtii) confirmă faptul că firma producătoare de 
vaccinuri cunoștea faptul că, și aici vorbesc de Pfizer, imunitatea naturală este cel 
puțin la fel de eficientă ca și serul anti-COVID al companiei Prevenirea Bolilor Grave. 
Deci, asta zic ei până să ajungem la astea, da? Deci, ei știau că, bă, dacă imunitatea 
naturală funcționează nu prea e nevoie de niciun vaccin, da? Și știau treaba asta. În 
faza experimentală se știa că posibilele efecte adverse post-vaccinare includ 
miocardită la bărbații tineri, risc de infertilitate la fete și femei, și vorbim de revista 
(neinteligibil) din Health Defence. (...) Deci, FDA-ul a fost obligat să publice deși, repet, 
trebuiau să fie, nu știu, 75 de ani, să publice ... 

Gabriela Calițescu: La secret. 
Radu Moraru: ... documente, 11.000 de pagini au trebuit să publice la 1 aprilie 

2022. Ce e nasol e că efectele adverse sunt predominant de grave și de agresive la 
tineri, Gabriela. Deci, mai puțin la oameni în vârstă. Deci, noi vom avea cu toții, tot 
globul ăsta va avea o mare problemă în următorii ani pentru că vom pierde foarte 
mulți tineri fizic sau din capacitățile lor fizice, da? Vei avea o mare masă de oameni 
bolnavi pe care trebuie să-i tratezi și culmea tineri. Deci, care nu vor putea munci. 

 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând selecții din înregistrarea emisiunii      
Să vorbim despre tine din 11 aprilie 2022, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul 
a nesocotit prevederile 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. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că informațiile aduse în atenția publicului în 
cadrul acestei ediții cu privire la un document desecretizat al companiei Pfizer referitor la 
efectele adverse ale vaccinului împotriva COVID-19, nu au fost prezentate în mod corect, 
obiectiv și cu bună-credință, având în vedere că publicul a fost privat de imparțialitatea 
informațiilor prezentate care le-ar fi permis să-și poată forma propria convingere cu privire 
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la situația expusă, nu doar pe cea indusă de 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. 

De exemplu, invitatul Radu Moraru a indus ideea publicului că ”vaccinarea copiilor este 
un eșec, un dezastru în România” și a prezentat un document desecretizat a companiei 
Pfizer în care un fost angajat, fost vicepreședinte Pfizer, dr. Michaer Yeadon, fost om de 
știință specializat în alergii și boli respiratorii, ar fi afirmat că ”Guvernul vă minte în așa hal  
încât  v-ar putea duce la moarte, pe voi și pe copiii voștri.”, avertizând ”că guvernele vor 
continua să înșele populațiile și să mintă oamenii cu privire la diagnosticul, transmiterea și 
riscul bolilor infecțioase, scrie LifeSiteNews. și subtitlul Subjugarea oamenilor.”  

În contextul dat, membrii Consiliului consideră că informațiile prezentate de                 
dl. Radu Moraru potrivit cărora compania ”Pfizer a angajat peste 600 de oameni care să 
proceseze vaccin injury reports. Deci, documente venite în urma efectelor secundare ale 
vaccinului Pfizer. ”, că sunt ”100 de efecte secundare pentru cei vaccinați.”, ulterior 
avansând cifra de 360 de efecte secundare ale vaccinului ”dintre care boli autoimune gârlă 
care sunt cumplite” citând o parte dintre acestea și vorbind despre niște ”documente din 30 
aprilie 2021”, care ”erau confidențiale”, că ”cel mai recent lot de documente Pfizer publicat 
la 1 aprilie 2022 ... confirmă ... că firma producătoare de vaccinuri cunoștea faptul că... 
imunitatea naturală este cel puțin la fel de eficientă ca și serul anti-COVID al companiei 
Prevenirea Bolilor Grave.” că ”dacă imunitatea naturală funcționează nu prea e nevoie de 
niciun vaccin, da?... În faza experimentală se știa că posibilele efecte adverse post-
vaccinare includ miocardită la bărbații tineri, risc de infertilitate la fete și femei, și vorbim de 
revista (neinteligibil) din Health Defence.” și că ”efectele adverse sunt predominant de 
grave și de agresive la tineri, ... mai puțin la oameni în vârstă.” nu au fost însoțite și de un 
alt punct de vedere pentru ca informațiile să fie echilibrate și imparțiale, fapt de natură să 
influențeze percepția publicului cu privire la eficiența vaccinului împotriva COVID-19 și să 
afecteze libera formare a opiniei acestuia. 

Consiliul consideră că abordarea unui astfel de subiect, de interes major pentru public, 
în contextul pandemiei și al vaccinării, trebuia făcută cu responsabilitate, în  mod corect și 
imparțial, prin prezentarea mai multor opinii care să confirme sau să infirme informațiile 
prezentate de invitatul emisiunii.  

Pentru aceste considerente, 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 în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 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, 
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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: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul NAŞUL 

TV, deoarece, informațiile difuzate în cadrul emisiunii Să vorbim despre tine, din 11 aprilie 
2022, cu privire la un document desecretizat al companiei Pfizer, ce ar fi conținut efectele 
adverse ale vaccinului împotriva COVID-19, nu au fost  prezentate în mod corect și 
imparțial pentru ca publicul să-și poată forma liber opinia în legătură cu subiectul abordat, 
fapt ce contravine prevederilor art. 64 din Codul audiovizualului.” 

 

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 
 
 
 
 
 

 


