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- pentru postul de televiziune NEWS ROMÂNIA 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării 
nr. 5832/ 24.05.2022, cu privire la emisiunea ”România informată” difuzată în data 
de 23.05.2022, de postul  NEWS ROMÂNIA. 

Postul de televiziune NEWS ROMÂNIA aparţine S.C. NEWS ROMÂNIA 
COMMUNICATION S.R.L., care a deținut licenţa audiovizuală nr. TV-C 
925.1/22.02.2022 eliberată la 21.07.2022 şi decizia de autorizare nr. 2304.0-
1/22.02.2022 eliberată la 21.07.2022. 

În urma analizării raportului de monitorizare și vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION 
S.R.L. 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, potrivit cărora, 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 23.05.2022, în intervalul orar 20:32-22:07 postul de 
televiziune NEWS ROMÂNIA a difuzat, în direct, emisiunea ”România informată”, 
prezentată de Iosefina Pascal, în cadrul careia s-au făcut referiri la oameni politici și 
de afaceri cu implicații în domeniul energiei- precum Virgil Popescu și Gabriel 
Comănescu; variola maimuței- vaccinuri sau companii producătoare de vaccinuri; 
miting pro Ucraina la București, scandări pro batalionul Azov. 

 Consiliul a constatat că prezentatoare a făcut o serie de comentarii cu privire 
la subiectul despre variola maimuței și, implicit, la adresa companiilor producătoare 
de vaccinuri împotriva acestei variole.  

 Redăm fragmente din raportul de monitorizare: 
 S1- Reper 32.36, sel. 23-20 
Iosefina Pascal: Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România 

informată. Astăzi discutăm despre celebrul deja scenariu Dark Winter, despre modul în care 
acesta a fost pregătit timp de 21 de ani, despre modul în care începe să fie pus, pas cu pas, 
în aplicare. Ca să știm ce urmează și ce toamnă-iarnă, ce sezon pandemic vom avea acum, 
trebuie să fim informați. Sigur că s-a ajuns la momentul în care cei care ne decid soarta, 
inclusiv astăzi la Davos, peste câteva zile la Geneva și aici mă refer la tratatul OMS, pe acești 
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oameni nu-i mai interesează dacă-i credeți sau nu, dacă contestați narativa oficială sau nu, 
pentru că își creează pârghiile, prin intermediul cărora vă vor pune căluș, vă vor limita 
libertatea de exprimare, de gândire și libertatea de mișcare. Planeta închisorii combinată cu 
planeta maimuței, sau mă rog, era chiar un film, SF Planeta condamnaților, cam așa o să fie 
ce urmează. Un scenariu absolut sinistru, simplist, însă, dar care se potrivește perfect cu 
contextul geopolitic actual. 

(…) 
 S2- Reper 00.00, sel. 23-21 
Iosefina Pascal: în premieră, deci e Breaking news. Îl avem și pe Klaus Schwab de azi, de la 

forumul de la Davos, da, care ne spune că trebuie să ne pregătim deja pentru virusul ăsta 
nou și îl avem și pe Bill Gates, de acum un an și ceva când ne spunea că, știți, pandemiile 
sunt nasoale și trebuie să ne pregătim pentru ele, da` mai nasoale sunt pandemiile create de 
agenți de-ăștia, de terorism biologic, adică pandemiile cauzate de terorismul biologic și 
apare variola maimuței și el chiar dă exemplul variolei, ca posibil agent de ăsta, biologic 
folosit în scop terorist și după aia intrăm așa, în Dark Winter, o să vă arăt ce companii se 
ocupă de vaccinurile astea anti variola maimuței, ce companii se ocupă de un așa-zis 
tratament împotriva variolei maimuței, o să vă arăt cum este, într-adevăr, folosită variola, a 
fost în trecut și probabil că este încă, noi de-abia acum aflăm de laboratoare secrete care nu 
există, sigur. Este folosită variola asta, ca armă biologică, în esență, iar cercetătorii, ăia 
adevărați, ăia care stau cu nasu` în cărți, stau în laboratoare, nu stau pe Facebook și pe la 
televizor, băi, ăia deja au identificat 100 de inserții bizare, în tulpina asta care circulă, a 
variolei maimuței și întâmplător sau nu, așa ca să fac un preambul pentru ce o să discutăm, 
întâmplător sau nu, Institutul din Wuhan s-a ocupat de astfel de inserții, pentru a crea un test 
PCR, care să detecteze variola maimuței și când a făcut asta, în februarie anul ăsta, 
laboratorul din Wuhan, domne, băi, ce coincidență. Da, totul e pe bază de coincidență. Deci 
avem 3 video- uri pe care o să le ascultăm și continuăm cu dezvăluirile despre teste, 
vaccinuri, tratament și scenariu simulării Dark Winter.  

 S3- Reper 07.08, Sel. 23-21 
Iosefina Pascal: Bun, deci i-ați auzit pe băieții veseli, care ne spun că vaccinul se 

răspândește de la animal la om, da` ceea ce nu vă spun ei și aici este cheia, dar probabil că o 
să vă spună atunci când o să vă spună, că rușii i-au dat drumul. Ceea ce nu vă spun ei este 
că acest virus a fost eradicat, variola și tot ce înseamnă tipuri de astfel de subtipuri, de fapt, 
de variolă, variola maimuței, variola vacii, variola șoarecelui, există astfel de tipuri de variolă, 
cea mai gravă, mă rog, cu cea mai mare mortalitate fiind variola șoarecelui. Domne, ceea ce 
nu vă spun ei, repet, este că a fost eradicată, nu e ca și cum băi, erau niște animale, care 
niște oameni s-a pus mâna pe animalele alea și i-a luat variola și acum avem variolă, nu. Nu 
mai există variola, respectiv toate celelalte subtipuri, există doar în laboratoare, o să aflați 
imediat, unde? Și atunci o să înțelegeți exact de ce a spus doamna Nuland că rușii clar vor 
folosi arme biologice și vor folosi agenții patogeni din laboratoarele din Ucraina pentru a 
face rău. Dar, până ajungem acolo, trebuie să vedem cine se ocupă vaccin. Domne, de vaccin 
se ocupă o companie, de vaccinul împotriva variolei maimuței, că așa vaccinul ăsta, vaccinul 
împotriva variolei obișnuite există acum doar în stocurile statelor care au dezvoltat astfel de 
vaccinuri. Bavarian Nordic AS, singurul producător al unui vaccin aprobat, știre de azi, da, 
pe Bloomberg, pentru prevenirea variolei maimuței e în discuții pentru a fi furnizat mai 
multor țări, care au identificat cazuri de infecție virală. Pauză, despre ce țări vorbim? Țări 
membre NATO. A, vedeți un pattern aici? Bă, de ce n-a apărut variola maimuței în Rusia, sau 
în China, sau, eu știu, Venezuela, sau Iran, păi pentru că nu se va mai pupa cu ceea ce vor 
spune în curând și anume că a fost eliberat din laborator, pentru că nu pot să vă spună că a 
venit de la liliac sau de la o maimuță infectată cu variolă, pentru că altfel s-ar fi întâmplat 
acest focar mai demult, nu e ca și cum era o maimuță cu variolă, deși a fost eradicată variola 
și există doar în laborator, înseamnă că a scăpat-o cineva din laborator dacă există o 
maimuță cu variolă în habitatul natural. O să vă spună mai încolo, o să vă spună exact ce vă 
spun eu acum. Rușii, nemernici, au eliberat acest agent patogen, pentru că pierdeau războiul 
din Ucraina și disperați, știți, pe același model pe care vor să dea bomba nucleară rușii, pe 
exact același model, o să vă spună ei au eliberat. Dovadă că doar țările NATO sunt atacate, ei 
n-au nimic, ei au avut un astfel de program cu variola ca armă biologică, ceea ce este 
adevărat, pe vremea URSS- ului, dar e la fel de adevărat că și SUA are variola în laboratoarele 
sale și o să vedeți cum se fac experimente cu variolă, în SUA, cum a fost transformat într-o 
armă biologică. Deci Bavarian Nordic SA a făcut deja, are vaccin, singurul vaccin împotriva 
variolei maimuței. Bun. Compania ar putea produce 30 de milioane de doze pe an, superb, 
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deci ușor-ușor, intră un nou jucător pe piață, ați spune dumneavoastră că e nou, doar că nu 
e. Cine este totuși Bavarian Nordic AS, păi este o companie care are drept acționari 
Vanguard, ați auzit de Vanguard, de Black Rock, îî, întâmplător sau nu, întâmplător sau nu, 
acționari similari, de fapt identici în cazul celor două companii, cu acționarii unor companii 
media, unor alte companii pharma mari, care au făcut bani grei în pandemie, o întâmplare, o 
coincidență. Am zis că e important să știți cine se va ocupa  de vaccinuri, adică tot oamenii 
ăia doar că altă firmă, dar cine se va ocupa de teste și de tratamentul împotriva... Vedeți că 
au totul și toate vin bam, bam, bam, vin pe bandă rulantă aceste informații. Știrea asta este 
de azi da, cu vaccinul și de alaltăieri știrea cu teste PCR, pentru variola maimuței. Cine se 
ocupă? Institutul de Medicină Tropicală din Anvers a primit permisiunea autorităților de a 
lucra cu virusul variolei maimuței, știți, în Anvers unde a fost festivalul ăla de BDSM, de fetiș, 
de sex în grup, se întâmplă acolo, pe lângă schingiuieli, bătăi și astea, astea sunt acele 
festivaluri și acum este clar de ce au ales, sau n-au ales, a fost o coincidență că s-au 
răspândit acolo, unde acolo contactul fizic este garantat și atunci fiecare dintre participanții 
ăia se duce acasă, se duce în comunitatea sa, mulți sunt străini și uite așa se răspândește 
boala lui cimpanzeu, de-aia. Aceeași oameni care urlă la televizor, homosexualii au variola 
maimuței, incredibil ce se întâmplă, nu se poate așa ceva, homosexualii dau, fac așa, aceiași 
oameni vin acu` și ne spun nu trebuie să-i discriminăm pe homosexuali. Stai mă un pic că tu 
așa ai dat știrea, nu-mi era clar, zic, bă, totuși, aceiași oameni care promovează drepturile 
LGBT teoretic, că practic ne spun că această comunitate răspândește variola maimuței. Păi 
asta e o discriminare în sine și după aia m-am prins, a, păi știu de ce, că acolo e contactul 
mare între oameni la festivalurile alea de fetiș, la alelalte praid- uri etc, e contact, fizic. Ăsta 
este scopul pentru care se întâlnesc și atunci cum a fost piața de carne din Wuhan, așa este 
cu festivalul din Anvers, de BDSM- iști și evident că a apărut și testul PCR, nu se putea fără. 
Repet, Institutul din Wuhan, ce vă spuneam înainte de video- uri, Institutul Wuhan, în 
februarie 2022, a făcut test PCR special pentru variola maimuței modificând, pornind de la 
variola de bază și transformând-o în variola maimuței, deci ei au făcut practic ce au făcut și 
cu SARS-COV2 în laboratorul ăla, manipulare genetică a unui virus, foarte simplu. Nimeni nu 
e îngrijorat, nimeni nu-și dă seama că e coincidență? Bun, hai să vedem cine se ocupă de 
tratament, știre de pe 19 mai. Deci toate aceste știri sunt din ultimele 7 zile. Compania SIGA 
primește aprobarea de la FDA, când o primește? Pe 19 mai 2022, a deci când au început și 
știrile despre boala lui cimpanzeu, băi ce coincidență, băi frate, adică, bun, ok, ok, ok. SIGA 
primește aprobarea de la FDA pentru formula intravenoasă a TPOXX, pentru tratarea variolei 
maimuței și au zis că pregătesc și formula pentru pediatri, adică pentru copii, adică lichid 
oral, bun. Acum o să mă întrebați cine e compania asta SIGA. 2019 SIGA anunță acordul de 
promovare TPOXX cu Merdian Medical Technologies compania Pfizer pentru piețele 
internaționale. Deci, cu alte cuvinte, bă ce să vezi, nu scapi de Pfizer nici cu boala lui 
cimpanzeu, prin interpuși, cam ca domnul ăla, soțu` lu` Ursula von der Leyen, Heiko von der 
Leyen, cum îl cheamă, care și el lucrează la o companie a Pfizer, doar că nu este Pfizer, 
companie subsidiară domu` soțu` lu` Ursula. Așa și ăștia cu tratamentul pentru variola 
maimuței, ce să vezi, cum e Pfizer Bion Tech ăștia sunt SIGA Pfizer, sau mai bine zis 
Meridian Medical Technologies, companie Pfizer, o coincidență, domne, ce coincidență, băi, 
aceleași multinaționale implicate în vaccin, o să vedeți că asta cu vaccinarea e nasoală, nu e 
ca la COVID, de la vaccinurile astea chiar ei recunosc că se moare, adică vă dați seama cât 
de nasoală e treaba dacă ei spun că mori, că poți să mori, că sunt șanse foarte mari să mori 
după vaccinarea anti variola vieții, dar până ajungem la astea cu vaccinul, ce să vă spun eu 
aicea?  

 S4- Reper 17.07, sel. 23-21 
Iosefina Pascal: Aveți aici pe ecran un studiu din revista aia de boli infecțioase și 

epidemiologie, revistă științifică, reapariția variolei maimuței, prevalență, diagnostic și 
măsuri de prevenție. Cine o fi făcut, domne, acest studiu? Cine să se fi apucat să vorbească 
de reapariția variolei maimuței, o boală eradicată în anii `70, `60, v-am arătat eu că în Congo a 
fost depistată și atunci a fost și eradicată conform OMS. Cine să fi apucat să vorbească de 
asta? Păi armata americană, mai exact Fort Detrick, ați auzit de Fort Detrick? Acolo se fac 
experimente biologice, acolo se fac arme biologice, asta spun ei, asta am arătat și eu cu 
documente, asta am arătat cu studii făcute de oameni de știință din cadrul armatei 
americane. Măi, brusc i-a apucat pe ei să vorbească de reapariția variolei maimuței. A, da` ce 
ne spun, domne? Păi ne spun că e armă biologică. Există frica, îngrijorarea că variola 
maimuței ar putea fi folosită ca un agent de bioterorism. Prevenția eficientă înseamnă 
limitarea contactului cu pacienții infectați, sau cu animale și limitarea expunerii respiratorii 
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lângă pacienți infectați. A fost foarte mare atenție acordată acestei boli, după eradicarea din 
anul 1977. A fost eradicat în anul 1977, de ce, tocmai, repetă în cadrul studiului aceeași idee, 
că poate fi folosit ca armă biologică acest virus. Deci cine? Ăia care fac arme biologice, la 
Fort Detrick, ne spun, ăsta poate fi folosit ca armă biologică și brusc a reapărut așa, eu, cum 
să zic, sunt vizionar, eu v-am spus ceea ce ei o să vă spună probabil într-o săptămână două, 
nouă sau prin toamnă, că acu` pe vară, oricum nu prea se uită lumea la TV, mici și bere, 
party, Miami, alea, alea, Dubai, vine toamna, vine cotețu`, după coteț toată lumea și la iarnă o 
să fie o iarnă siberiană și întunecată, nu, că tot o să vorbim de Dark Winter și o să vă spună 
că rușii, rușii ne-au atacat biologic, trebuie să-i omorâm, trebuie să mergem peste ei, scurt. 
Asta au spus în scenariu ăla, pe care o să vi-l prezint. Repetă asta în mod obsesiv. Mai avem 
un articol, New York Times. Cercetătorii în domeniul ăsta, al bioterorismului, construiesc, 
creează o variolă a șoarecilor, mai letală. Deci dumneavoastră vă dați seama că un virus 
despre care ei deja spun că poate fi folosit ca agent pentru terorismul biologic, ei ce zic, hai 
să-l facem și mai periculos și mai virulent și să aibă o mortalitate mai mare. Și după aia ei o 
să vă spună că a apărut variola maimuței de la un cimpanzeu, sau de la un macac sau de la... 
O să vă spună cum v-au spus cu liliecii, domne, a apărut de la un liliac, până când, până 
când se aliniază astrele și o să spună nu, rușii. Țineți minte ce v-a zis doamna Nuland și 
Pentagonul și toată lumea v-a spus că rușii o să vorbească de laboratoare, când ei de fapt... 
Oamenii de știință au creat un virus extrem de letal, în efortul de a dezvolta o protecție mai 
puternică împotriva formelor super puternice de variolă pe care teroriștii le-ar putea întoarce 
împotriva oamenilor, inginerie genetică, așa, așa, da` cine, cine a făcut asta? Păi cercetătorii 
din SUA, a, a, a, de ce? Ăștia se ocupă de dezvoltarea armelor biologice? Da, mă, da` e în 
scop defensiv. A, zi mă așa. Păi așa a zis și Pentagonul despre armele biologice din Ucraina, 
a spus că sunt în scop defensiv, nu ofensiv și dacă sunt în scop ofensiv e pentru că o să le 
ia rușii și o să dea cu ele. E clar, a fost pregătită toată treaba, a fost gândită, v-am spus, v-a 
pregătit terenul, enjoy the show, în toamnă pe coteț cu ciuma lu` ciumpanzeu și vă garantez 
că față de COVID, chiar o să fie oamenii super paranoia, chiar n-o să se mai apropie de 
oameni, mai ales dacă-l vezi pe unul, care e efectiv desfigurat de bube, nu cred că o să se 
mai ducă nimeni să zică, hai, mă, să stăm fără certificat la masă. De ce? Pentru că asta a fost 
și scopul. Să creeze o boală suficient de letală, suficient de grotescă, încât oamenii să se 
izoleze și să fugă singuri. Ăsta este planul. E bine să știți dacă vreți să-l opriți, să-l evitați, să, 
nu știu, să faceți ceva, dacă nu, atunci pregătiți-vă de coteț, luați iarăși hârtie igienică cu 
duiumul, făină, alea. Variola nu mai există în natură, sau în rândul populației umane, oficial 
doar SUA și Rusia au stocuri de virus, în condiții de securitate strictă, dar experții americani 
consideră că există rezerve clandestine, sau ar putea fi fabricate. Păi, da. Unde ar putea fi 
fabricate, oare, nu știu, în țările astea unde e corupția în floare, unde nu există niciun fel de 
control gen Ucraina, gen Georgia, gen Kazahstan? Da dar de ruși. Păi da` nu sunt ale 
americanilor? Nu. Da, dar în scop defensiv, nu e clar? Și o să vezi cum se aliniază practic 
toată planeta să-i calce pe cap pe ruși, că nu mai vrea nimeni înapoi la coteț și cu siguranță 
nu vrea nimeni ciumă pe el, pentru că omul nu știe, omul simplu nu stă să ce-i aia variolă a 
maimuței, a calului, a vacii, băi, arată ca ciuma, e ciumă, așa o să se spună, ciuma maimuței, 
o să creeze exact ce m-am gândit că o să facă, deci ceea ce m-am gândit că poate fi mai rău, 
bă, se întâmplă, se întâmplă, da. Atenție mare ce spune cercetătorul american care a făcut 
varianta mai potentă, mai letală a variolei șoarecelui. Vaccinul împotriva variolei umane nu a 
oferit nicio protecție șoarecilor expuși la acest virus. Doctor Buller a spus că cei de la 
Institutul de Bioapărare al armatei din Fort Detrick, a, deci tot la Fort Detrick ne întoarcem, 
plănuiau să testeze virusul. Deci variola șoarecelui, variola mutantă a șoarecelui, adică mult 
mai letală și mai virulentă pe șoareci, variola bovină, a făcut variola bovină și vrea să o 
testeze pe șoareci. Până ieri Casa Albă, nici Casa Albă nici Fort Detrick nu au comentat dacă 
acele planuri au fost aprobate până la urmă, da? Deci băieții se jucau și cu variola, cu variola 
bovină și cu variola șoarecelui și cu variola maimuței, că v-am citit celălalt articol, apropo de 
Fort Detrick, da, studiul făcut de Fort Detrick cu privire la reapariția variolei maimuței. În 
același timp și ăia din Wuhan făceau același lucru, adică… Nu știu dacă știați, în 2021 
noiembrie, cam când ne anunța Bill Gates că vine pandemia de variolă, băi, s-au găsit niște 
flacoane, niște eprubete, pe unele scria vaccin, adică vaccinul împotriva variolei și pe unele 
scria variolă și erau așa pierdute, fuseseră cumva pierdute, scăpate din laborator, cum am 
văzut în raportul pe care vi l-am prezentat de la Departamentul de Sănătate, v-am prezentat 
sute, respectiv mii de cazuri, în care virusuri și animale virusate și persoane virusate au 
scăpat din laboratoarele americane. Băi, asta zic americanii, probabil că și documentul ăla e 
de la ruși, raportul ăla n-a fost făcut de americani, a fost făcut de ruși, clar, e, așa s-au găsit 
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niște eprubete a venit Bill Gates și a zis e ok, nu era virusul viu, a, ok, dacă ne-au zis, cred 
că s-au grăbit un pic, adică ideea era să vină Bill Gates, să pregătească terenul, să spună, 
vezi că vine variola, pandemia, pandemia cauzată de teroriști biologici, de astea, după aia să 
veniți, mucles. Dar, din păcate pentru ei, noi mai citim și documentele pe care ei le fac, toată 
simulările astea și cele mai recente și despre care vorbește așa, mai multă lume, sunt alea 
două, Event 201, Event 202. Alea sunt nimic, sunt apă de ploaie față de Dark Winter. Dark 
Winter o simulare desfășurată la Andrew Air Four Base Washington DC, 22-23 iunie 2001 a 
descris un scenariu, care descrie un atac ascuns, atac biologic cu variola asupra cetățenilor 
americani, deci e vorba de o epidemie. Să vedeți ce daune totale provoacă această epidemie 
de variolă, adică vi se spune variola e nimic, bă, nu e așa, mai ales ăștia dacă-l modifică în 
laborator, ceea ce fac, că v-am demonstrat la Fort Detrick, v-am spus și la Wuhan, dacă 
manipulezi un virus în laborator, inclusiv ăla gripal devine periculos și mă gândeam că totuși 
oamenii au 2 neuroni și că pot să înțeleagă că dacă există astfel de laboratoare și se fac 
astfel de cercetări ar trebui totuși să fie mai circumspecți cu privire la băieții ăștia care spun: 
haideți, domne, nu-i nimic. Ba e, pentru că-și doresc să fie, pentru că altfel nu apărea, 
simplu. De ce? Pentru că nu există în natură acest virus, e foarte simplu, ăsta nu e un 
coronavirus, da, virus gripal, da, familia coronavirusului, care există peste tot practic și ne 
întâlnim cu el în fiecare sezon gripal. Ăsta a fost eradicat în `77 și a apărut brusc acu`, fix 
când e război în Ucraina? Fix când s-au aliniat astrele geopolitice? Fix după dezvăluirile cu 
laboratoarele secrete deținute de Pentagon, nu de mine, dezvăluiri făcute întâmplător sau nu 
de mine. Nu am eu laboratoarele alea completate acele dezvăluiri făcute de mine au fost 
completate în timp de ruși, dar nimeni nu-i crede pe ruși sau pe chinezi. Ok, pot să înțeleg de 
ce, da` pe americani îi credem? Că presa lor scrie despre experimentele lor, guvernul lor face 
astfel de experimente. Pe ei nu-i credem că ne-au tot spus. Bill Gates tot ce a spus s-a 
adeverit. 

 S5- Reper 29.46, sel. 23-21 
(…)Întâmplător sau nu, tot conform scenariului Dark Winter a apărut și variola, variola 

maimuței, nu variola simplă, da` variola maimuței. Băi, ce coincidență. Hai să mai vedem, 
vedem imediat coincidențe. Ne spune în Dark Winter, în acest document ne spune care sunt 
țările care au capabilitatea de a folosi variola ca armă biologică, Rusia, Irak, China, Coreea de 
Nord, Iran. Există posibilitatea ca virusul variolic să fi fost transferat către grupuri 
neidentificate, prin intermediul traficului de armament. SUA încearcă să identifice, oamenii 
de știință din URSS, care au jucat roluri cheie în programul de arme biologice al Uniunii 
Sovietice, mai exact în programul de arme biologice de tip variolă, sau care se bazează pe 
variolă, aoleu, așa. Astfel de cetățeni, adică oamenii ăștia de știință din URSS, îi găsim în 
Iran, în Irak, în Israel, Marea Britanie, SUA sau Coreea de Nord. Se pare că există culturi de 
variolă din vremea programului sovietic, în Iran, Irak și Coreea de Nord. Mai departe, ce 
măsuri se întreprind, documentul e foarte lung, are 49, sau 50 și ceva de pagini pe-acolo, da` 
am selectat cele mai importante cu punerea în context, de unde se pornește, păi de la un 
context geopolitic tensionant. SUA cu Rusia probleme, SUA cu China prieteni, China atacă 
Taiwanul și SUA trebuie să intervină în Taiwan și băi, apare brusc variola. Dumneavoastră 
realizați că ceea ce vă spun eu că băieții ăștia simulau acum 21 de  ani se întâmplă acu`, vă 
întreb dacă realizați totuși. Contextul conflictual dintre China și Taiwan, avem? Avem. 
Context geopolitic complicat NATO și Rusia, avem? Avem. Prietenie, sau mă rog, toleranță 
între Rusia și China avem? Avem. Avem punerea, prezentarea în spațiul public a faptului că 
rușii sunt bioteroriști și vor folosi agenți biologici pentru a distruge omenirea? Avem? Avem. 
Păi astea 4 sunt în scenariul ăsta. Acum poate vă interesează să știți ce o să și facă și cât de 
mulți oameni o să moară și cât de mulți oameni o să ajungă să se bată pentru a supraviețui, 
în proporție foarte mare, din cauza isteriei și măsurilor pe care acești indivizi le vor 
întreprinde pentru ține sub control, sigur că da, pandemia de variola maimuței, pentru care 
au deja vaccin, au și un fel de leac, pe care o să-l testeze pe noi. Întâmplător sau nu, aceleași 
companii, prin interpuși de data asta, aceleași companii care s-au ocupat și de COVID. 
Dumneavoastră realizați, totuși, că repet, repet până la ora 10 de 10 ori, fără să greșesc. Ce-o 
să facă? Ok, ce măsuri iau ăștia, adică ok, am înțeles contextul e foarte rău, e identic, e la 1, 
da` ce-o să facă? Uite ce-o să facă: o să izoleze pacienții infectați cu variolă în tabere de-
astea de carantinare, cum au făcut în Australia cu ăia cu COVID, dacă țineți minte, adică n-o 
să stai acasă 21 de zile, că ăsta e termenul de carantinare pentru variolă, 21 de zile, o să te 
bage într-o government dedicated facilites, adică cum sunt în China, Shanghai, uite că mi-am 
adus aminte Shanghai, în Shanghai, imaginați-vă Shanghai, doar 21 de zile, nu până 
negativarea la PCR la COVID, în 5-7 zile, 21, ce-o să mai facă? Să izoleze tot în locații special 



 6
destinate contacții pacienților. Cu alte cuvinte, dacă eu am variolă și am 10 rude care au 
trecut pe lângă mine plus prieteni, bă, o să-i ia pe ăia și o să-i trimită tot în tabere de astea de 
carantinare, nu contează că au sau n-au, că incubația e 17 zile. bang, 17 zile preventiv, dacă 
ai variolă 21 de zile, deci vreo o lună și ceva stai în tabăra de carantinare guvernamentală. 
Shanghai, Australia, frumos, ce ziceți? Filipine unde împușcă oamenii pe stradă Duterte, 
dacă nu se vaccinează, adică ce ziceți, o fi bine? Evident, interzicerea călătoriilor naționale și 
crearea cadrului legislativ pentru a interzice răspândirea de informații periculoase, respectiv 
false. O, aicea intrăm unde trebuie. Aici intrăm fix pe ce fac ăștia acu` cu OMS- ul, dar poate 
nu știați și cred că nu știați că noi deja am dat cu subsemnatul la un acord al ONU privind 
interzicerea răspândirea de informații false. Imediat ajungem acolo. Deci, vreau să reiau și să 
mai arătăm încă o dată documentul pe ecran, nu ăsta, așa, ăsta, da. Treaba asta cu izolarea 
celor infectați în tabere de-astea, de carantinare, respectiv a contacților lor în tabere de 
carantinare se pune aicea la nivel de dezbatere, că ăsta era un scenariu pe care-l făceau ei, în 
mod voluntar te duci și te izolezi, sau obligatoriu, concluzie în acest studiu este că în mod 
voluntar oamenii se revoltă, evident, că nu te-ai duce să te carantinezi de nebun, dacă tu 
crezi că n-ai ciuma lu` cimpanzeu, te ia pe sus, se vorbește de impunerea legii marțiale, 
vedeți imediat, dar hai să vorbim de cenzură, că aici vorbesc clar, pe tot parcursul acestui 
scenariu Dark Winter cenzură, pedepse pentru răspândirea de informații periculoase și ei 
decid ce e periculos. Hai să vedem, ia uite aici. Secretarul General al ONU, împreună cu alți 
lideri ai ONU și instituțiile sale au atras atenția cu privire la pericolul infodemiei, aoleu, sau 
cum dezinformarea și fake news- ul devin pandemie citându-l pe Secretarul General. În timp 
ce se răspândește COVID-19, un tsunami de fake news, de ură și de sperietură a fost 
dezlănțuit pe cetățeni,  în timpul crizei COVID, răspândirea infodemiei poate fi la fel de 
periculoasă cu privire la sănătatea publică, exact ca pandemia, ca virusul. Răspândirea de 
informații false, de dezinformări, de video- uri manipulatorii, sau lipsite de context, pentru a 
crea violență și a diviza societatea trebuie oprită. 

 Reper 06.45, S6 
Iosefina Pascal: Mai avem documente, păi n-avem, noi documente? Avem, așa, deci nu 

degeaba. Păi nu? Hai să vă arăt așa, ce mai conține documentul Dark Winter, chestiuni 
importante. În primul rând poze sinistre, așa, domne, ultimul caz de variolă în SUA a fost în 
1949, deci nu mai există. Nu mai mult decât atât, variola există în doar două locuri, la CDC, la 
laboratorul CDC- ului și la laboratorul Grebinskaia, ceva de genu`, nu mai știu cum se 
numește, din Rusia. Deci în Rusia și în SUA, doar în două laboratoare mai există variola. Și 
ăștia ne spun domne, a apărut, bă, a venit maimuța aia la un festival LGBT, nu? Aoleu, pe 
bune. Parcă era mai credibilă aia cu liliacu` pe băț la piața de carne. Înainte de a fi eradicată 
variola, a omorât 300 de milioane de cetățeni în secolul XX, frumos. Nu există simptome, în 
momentul în care ai contact cu virusul, evident, între 9-17 zile durează incubația, primele 
simptome, febră, de asta, urticarie, mă rog, leziuni cutanate și stare de rău, după aia aceste 
leziuni se transformă în postulate, nu există tratament, deci ăsta este document oficial al 
Johns Hopkins University împreună cu Pantagonul și cu guvernul american, scenariu Dark 
Winter. Astea sunt date oficiale de la guvernul american, care ne spune, le spunea oficialilor 
guvernamentali care participau în aceste exerciții, nu există tratament, 30% dintre ăștia care 
fac boala o să moară, iar cei care supraviețuiesc o să fie desfigurați pe viață, o să aibă 
leziuni, da, cicatrici. Mortalitatea este mult mai mare în cazul copiilor. A, ce zicea, mă? Cine 
zicea, Bill Gates? Bill Gates spunea că o să vină, a și Boris Johnson spuneau, spunea că o 
să vină o nouă pandemie care va fie mai periculoasă pentru copii? Coincidență, documentul 
e din 2001, vă reamintesc, nu există tratament. Așa, evident că ni se spune că trebuie să te 
vaccinezi, în momentul în care ești contactul unui om care are variolă, ca să nu faci boala, 
doar că miercuri o să vă arăt nenumărate studii prin care aflăm de la CDC, de la Institutul 
Național de Sănătate, de la oamenii lor de știință, că se moare pe capete din cauza 
vaccinului, că vaccinul nu este o garanție că n-o să mai dezvolți boala, sau că n-o să mai faci 
o formă atât de gravă, există o șansă să nu mai faci o formă atât de severă, da` o vei face și 
nu există tratament ei și acum avem tratament, repet, întâmplător sau nu, făcut tot de Pfizer. 
Următoarea poză- vaccinul protejează oamenii de la deces din cauza variolei, dacă e făcut 
mai devreme de 4 zile de la expunerea la virus, a, bun, deci ei și-au creat și marja de eroare, 
adică, băi, dacă nu te ajută vaccinul și mori și întreabă rudele de ce a murit că s-a vaccinat? 
Făcut în a IV- a zi și la 12 ore din următoarea zi de-aia, bun, atunci da. Așa, vaccinarea 
antivariolică a fost oprită în 1972, în SUA. 80% din populația americană este susceptibilă de a 
face variolă în 2001. Mai departe câte cazuri, repet, aici este o simulare pentru epidemie de 
variolă în SUA. Câte cazuri o să avem în două luni? 3 milioane de cazuri, 1 milion de decese, 
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asta cu granițe închise, cu restricții, cu forță majoră, cu lege marțială. Ce vă spuneam că o 
să pună în funcțiune. Mai discutăm, că sunt atât de multe informații interesante în acest 
document, în această simulare Dark Winter, e practic filmul vieții noastre, tragedia vieții 
noastre. Asta pregăteau băieții ăștia, de-aia zic, evenimentul 201, evenimentul 202 sunt ok, 
da, mai ales că s-au făcut recent acum juma de an, un an, dar ăsta e tăticul lor, 21 de ani l-au 
pregătit, 21 de ani au avut timp să tragă concluzii. Deci, în două luni și un pic, 3 milioane de 
cazuri, 1 milion de decese, au, mamă și asta repet, ăsta e cum să zic finalul scenariului, în 
condițiile în care implementaseră toate acele măsuri, izolarea în tabere de carantinare a 
persoanelor infectate, a medicilor infectați, a contacților celor infectați, cu revolte pe stradă, 
cu penurie alimentară, fără curent și Internet, cu bătăi, cu haos, cu anarhie și cu lege marțială 
în vigoare, da? Foarte rău. Documentul ăsta nu mai e disponibil. Dacă căutați Dark Winter 
Operations, sau Simulation, sau Project Dark Winter, o să ajungeți pe site- ul Johns Hopkins 
University, evident și o să vedeți că nu mai e disponibil documentul că trebuie să-l cereți 
manual de la ei. N-am cerut de la ei nimic, da` l-am demult. Este foarte important să distribuiți 
acest live, pentru că întregul context în care se desfășoară acest scenariu, este identic 
contextul în care ne aflăm în acest moment. Repet, că văd că e complicat, mai repet, mai repet, 
conflict China Taiwan avem? Avem. SUA pregătită să intervină militar? Avem. Conflict NATO-Rusia, 
sau tensiuni NATO Rusia nu mai sunt tensiuni, deja război. Avem? Avem. Avem China și Rusia 
aliată? Avem. Avem variolă? Avem variola maimuței, da` tot variolă, quod era demonstrandum. Și 
acum hai să vedem ce mai avem.  

 
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului 

au constatat că emisiunea ’’România informată’’ din 23 mai 2022 a fost difuzată cu 
încălcarea dispozițiilor 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. 

În cadrul acestei ediții, prezentatoare a făcut o serie de comentarii despre mai 
multe subiecte, unul fiind despre variola maimuței și, implicit, cu privire la companiile 
producătoare de vaccinuri împotriva acestei variole. 

Astfel, în raport de susținerile prezentatoarei, redate pe larg mai sus, Consiliul 
consideră că modul în care a fost tratat acest subiect nu a fost unul imparțial, 
echilibrat și cu bună-credință, cu consecința afectării dreptului publicului la informare 
corectă, ceea ce contravine dispozițiilor legale invocate. 

În esență, membrii Consiliului au reținut că prezentatoarea a susținut cu 
vehemență că variola maimuței este o conspirație ocultă, care ar fi creat această 
variolă în laboratoare secrete, pe de o parte, ca armă biologică, folosită în scop de 
terorism biologic într-un scenariu denumit Dark Winter, iar pe de altă parte, pentru 
interese financiare ale companiilor producătoare de vaccinuri împotriva acestei 
variole. Față de asemenea afirmații grave, acuzatoare, susceptibile de a îngrijora 
publicul, îndeosebi în contextul medical existent al pandemiei, care este încă de 
actualitate, Consiliul a constatat că în susținerea lor nu au fost prezentate probe 
concludente, pertinente, utile sau studii autorizate, certificate de entități medicale, ce 
ar fi permis telespectatorilor să-și formeze propria convingere, nu doar pe cea 
indusă prin astfel de mesaje acuzatoare, de contestare vehementă, în general, a 
variolei maimuței ori a pandemiei și a vaccinurilor.  De aceea, Consiliul consideră că 
atunci când prin afirmații se tinde spre formularea de acuzații determinate, se 
impune dovada unei baze factuale, rezonabile, pe care se sprijină, pentru a permite 
publicului să-și formeze propria convingere, nu doar pe cea indusă prin afirmațiile 
prezentatoarei, precum cele  din cadrul emisiunii analizate.  În aceste condiții, 
Consiliul a concluzionat că publicul nu a fost informat în mod obiectiv, onest, corect, 
în condițiile în care astfel de informații au fost prezentate cu valoare de adevăr 
incontestabil, inducându-i-se cu insistență informația în sensul căreia această formă 
de variolă a maimuței nu ar fi o stare reală, ci o planificare, o conspirație ocultă, 
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bazată pe interese financiare și că, în realitate, aceasta ar fi fost eradicată de zeci 
de ani și că ar exista doar în laborator, ca armă de terorism biologic.  

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că informarea 
corectă a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program 
audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are 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. 

Pentru aceste considerente, având în vedere că, anterior, a mai fost sancționat 
pentru fapte și încălcări similare ale prevederilor legale privind informarea corectă, 
ținând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. 
(4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu amendă de 5.000 lei.  

Supusă la vot, propunerea de sancționare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) și alin. (3) din Legea audiovizualului 
nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. (care a 
deținut licenţa audiovizuală nr. TV-C 925.1/22.02.2022 eliberată la 21.07.2022 şi 
decizia de autorizare nr. 2304.0-1/22.02.2022 eliberată la 21.07.2022 pentru postul 
NEWS ROMÂNIA) se sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea 
prevederilor art. 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, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile 
de la comunicare. 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

Serviciul juridic, 
reglementări şi relaţii europene, 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 
 


