
 
Decizia nr. 542 din 05.10.2022 
privind amendarea cu 5.000 lei  

a S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI  ŞI ASOCIAŢII S.A.     
 C.U.I. 30151536 

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

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

 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit  de Direcția Monitorizare, întocmit în baza 
sesizării nr. 6957/12.06.2022, cu privire la emisiunea “Să vorbim despre tine” difuzată în 
data de 07.06.2022, 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). 

Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare, 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, 
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 07.06.2022, în intervalul  orar 20:00 – 22:41, postul NAȘUL TV a 
difuzat, în direct, emisiunea “Să vorbim despre tine”, moderată de Gabriela Calițescu, 
invitatat fiind Radu Moraru. 

În cadrul acestei  ediții, sub titlul: TEORIA CONSPIRAȚIEI???, unul dintre subiectele 
dezbătute s-a referit la legătura dintre Covid și tehnologia 5G. 

Redăm fragmente din raportul de monitorizare: 
S3-rep. 11.23 – 22.27, sel. 20 
Radu Moraru: La început am crezut că povestea cu covidul este povestea principală. Nu! A fost o 

poveste... a fost un experiment psihologic și sociologic la nivel planetar, da? Eu sunt și psiholog și 
sociolog. Au dat drumul la covid, un virus mărunțel… și au experimentat cum poate fi el băgat în om 
sub puterea tehnologiei 5G. Asta s-a întâmplat la Wuhan. Ca apoi să vadă cum se răspândește la nivel 
mondial prin toți participanții la evenimentul ”jocurile mondiale militare”. Virusul n-a fost puternic 
pentru că n-au vrut să-i omoare pe toți… să moară toți prin Wuhan, acolo, să nu mai plece unul, ci ei 
au vrut ca virusul să plece în toată lumea… iar tehnologia 5G, cum v-am spus… la jocurile respective 
chiar a fost un pic mărită spre 6G, astfel încât… ce se întâmplă? La 5G pulsația asta pe care o are sau 
cum… vibrația pe care o are fiecare celulă din organismul nostru intră într-o altă vibrație, da?, și se 
rupe. Și atunci e mai ușor ca virusul să intre în celulă. Când a intrat în celulă, practic, omul pleacă cu 
virusul și-l dă mai departe în țara lui. 110 țări… așa se explică cum s-a răspândit rapid, dar fără să fie 
atât de mortal pentru că, până la urmă, o să vă spun despre ce e vorba… Ei au vrut, însă, să vadă cum, 
sociologic și psihologic, creează acest narativ al covidului la nivel mondial. Frică… la început au spus… 



stați, domne, liniștiți. E o răceală… după care friză, izolete, nebunie. Explicație… trebuie să băgăm 
lockdown. Și acum vine prima mea afirmație-bombă, repet, pe studiile pe care le-am făcut… că nu stau 
degeaba… credeți-mă, lucrez și în week-end…  

(rep. 02.02 S3) Radu Moraru: De fapt, coronavirusul a fost creat… ca narativ și ca tot… pentru a 
masca instalarea la nivel mondial de stâlpi și experimente 5G. Stâlpii și tot ce ține de această tehnologie 
la nivel mondial, a început după 2016, da? În România din 2018. Deci să nu crezi că ăștia au pus în 
2020. În 2018 au pus stâlpi, au pus relee, au pus antene și așa mai departe… au început… Problema 
era să înceapă să dea drumul la 5G. 5G s-a dat drumul în 5 valuri, da?, de intensități. Valul 1, valul 2… 
de-aia, cumva îi legau cu 5 valuri – 6 valuri de covid.  

Gabriela Calițescu:  Î-hm! 
Radu Moraru: De ce? Pentru că, dacă dădeau drumul din prima, la maxim, la 5G mureau foarte 

mulți oameni și intra lumea în alertă… poate și ziariștii… și ziceau… stai, domne, că e ceva necurat. Și 
atunci, după paravanul covid, au dat drumul la butoane. Bafta vieții mele a fost că eu am prins datul 
drumul la butoane 5G în Canada și apoi datul drumul la butoane 5G în România când am revenit după 
exilul meu din Canada. Și am cunoscut aceleași simptome. Că vorbim acum de problemele pe care le 
aveți, oameni buni, cei nevaccinați. Cei vaccinați știm și nu are rost să mai discutăm. Sunt foarte mulți 
oameni nevaccinați, nu?... aproape 80% în trăitori, aici, pe pământul românesc care au amețeli, dureri 
de cap, insomnii și trebuie să vi le spună cineva... că nu vi le spune nimeni, niciun doctor… tot felul de 
alergii, da?, accentuate, copiii care răcesc în fiecare săptămână sau au probleme cu gâtul, da?... chestiile 
specifice… Acolo unde e mai… organismul mai slăbuț, mai vulnerabil… ce face 5G-ul ăsta? 5G-ul, cu 
cât îl dai mai tare… și deja în România s-a ajuns la nivelul 5, adică maxim… și, repet, vorbesc de 
tehnologia comercială… cea cu companiile de telefonie… că 5G-ul este și tehnologie militară și dacă-l 
dai mai tare devine chiar mortal. Ce face 5G-ul? Când omul intră într-un câmp de 5G… că e copil, că 
e adult, că e în vârstă... culmea!, vârstnicii sunt un piculeț mai feriți… 

Gabriela Calițescu:  De ce? 
(…) 
Radu Moraru: Și în momentul ăla schimbul între celulă…. membrană celulară și exteriorul celulei 

nu mai are loc cum trebuie și celula se auto-infectează. Că dacă nu mai elimină chestiunile nasoale pe 
care le ai în celulă… că asta e minunea lui Dumnezeu… Dumnezeu te curăță singur… așa te-a făcut… 
celula se strânge, da?, ca un cauciuc, așa, și nu mai poate să elimine… celula se auto-infectează. Și asta 
e explicația de ce copiii care poate erau răgușiți sau tușeau primăvara și iarna, acum se întâmplă tot 
anul. Asta e explicația pentru care există aceste cefalee, aceste amețeli, aceste insomnii… oamenii… 
cum să spun?... încă o dată, eu… repet, ne urmăresc și vaccinați și nevaccinați… mai ales nevaccinați… 
fiecare s-a cam dus la doctor… Bă, da oi avea ceva? Și eu am avut. Eu am avut treaba asta în Canada 
prima oară. Deci în Canada mă înroșeam puternic și simțeam o amețeală. Până mi-am dat seama că 
unde dormeam eu era lângă o antenă 5G și a trebuit să mă mut vreo 30 de metri mai încolo după un zid 
de beton. Betonul, oameni buni, fier-betonul mai respinge din această putere a lui 5G. Și, atenție!, în 
Canada era 5G-ul la început când am ajuns eu. Era faza a doua. Deci toți oamenii, acolo unde au 
sensibilități, automat pățesc ceva. Din cauza acestui efect. Ei de-aia ne-au băgat în lockdown ca să poată 
să facă testările, experimentele, montajele pe care să nu le vadă lumea că dacă vedeau toți românii câte 
instalează ăștia, oamenii spuneau… Stai, bă! Ce faceți aici? E ceva necurat. Deci problema este că în 
locul celor care au efecte exterioare, adică văd, da efectul 5G asupra celulei poate să afecteze organele 
interne pe care nu le simți chiar așa… rinichii, ficatul… și oamenii se duc la doctor… repet, vorbesc de 
nevaccinați… se duc la doctori și nu mai știu ce au. Oameni buni, trebuie să știți, este efectul 5G. În 
România s-a dat drumul la 5G în toate marile orașe… mai puțin la sate, mai puțin pe anumite coclauri, 
dar în rest, în marile orașe, pe principalele drumuri, s-a dat drumul. Acolo unde companiile au făcut 
economie de antene și n-au pus antene din 200 în 300 de metri și au pus din 500 sau dintr-un… de 
exemplu, sunt orașe unde sunt case și nu pot pune antene. Acolo, puterea antenei este foarte mare. 
Trebuie să fie mult mai mare decât acolo unde sunt foarte multe antene. Și ajungem, de fapt, la ce s-a 
dorit. Că, până la urmă, fireasca întrebare este… Domne, da care-i treaba cu 5G-ul? Că în România 
până la problema cu 5G eram campionii lumii la internet, la viteză… n-aveam nevoie. 

Gabriela Calițescu: Și acum nu merge, dacă mă întrebi pe mine, adică (neinteligibil)… 
(rep. 08.14 S3) Radu Moraru: Acum eu cred că sunt în reglaje. Da știi unde merge 5G-ul? Păi 5G-

ul puternic merge la tot ce înseamnă recunoaștere facială… deci control... 
Gabriela Calițescu:  Păi… mai consumatori… mari consumatori, da! 
Radu Moraru: Da mai merge undeva… merge și la anihilare. Pentru că în momentul în care tu 

supui niște oameni care nu sunt informați de aceste efecte extrem de nocive, da?... unii oameni mor. Și 
teoria mea și nu numai a mea… și părerea mea pe baza studiilor pe care le-am făcut este că nu s-a murit 



de covid, ci covidul pătruns în celulele sparte din cauza 5G-ului s-au auto-infectat și acele auto-infecții 
n-au… în funcție de fiecare ce probleme avea… n-au putut să și le rezolve. Cancere galopante și multe 
altele… Deci dacă nu era 5G n-aveam nicio problemă cu covidul. Pentru că, repet, el a fost gândit doar 
ca un virus slăbuț, să vadă cum îl pot împrăștia pe tot globul… și asta a fost Wuhan-ul… să vadă după 
aia experimentul psihologic-sociologic cum reacționează oamenii și apoi să vadă care sunt cei creduli, 
cei care au fost ușor de manipulat. Și aicea vorbim de ce vaccinați. Cei vaccinați, într-un procent foarte 
mare… că mulți vaccinați și-au dat seama și le pare rău și suferă… dar într-un procent destul de 
important… eu zic că 60% dintre cei vaccinați… ăștia nu vor trebui să cheltuiască mulți bani cu ei 
pentru că vor accepta acel cipuri despre care când vorbeam acum doi ani spuneau că sunt nebun… și 
acum se vorbește oficial și de Bill Gates și de consilierul lui… cum îl cheamă?... lui Burla… și de 
consilierul lu acesta de la Forumul Economic Mondial… a lui Schwab… și Schwab vorbește… 

Gabriela Calițescu:  Acum e totul pe față. 
Radu Moraru: La vaccinații cei mai convinși care nu vor recunoaște niciodată că au făcut o 

greșeală, ei se vor cipa. Deci cu ei nu se cheltuie mulți bani. Le bagă cipul, vor fi… 
Gabriela Calițescu:  (neinteligibil) Nu mai e nevoie că știe în orice secundă unde ești. 
Radu Moraru: … vor fi ușor de controlat. Acum, calibrarea lor a fost, de fapt, a fost să descopere 

cum… cine sunt ăia cei mai răi care nu vor și nu au mers după fenta lor. Ei și-au făcut acum, sociologic, 
procentajul și, oameni buni, acum s-a intrat în faza în care vor încerca să elimine și fizic oamenii… 
gurile sparte, gurile rele, gură mare, da?, toți cei care au fost împotriva acestei mari manipulări numită 
covid. 

 

S4-rep. 22.27 – 33.46, sel. 20 
(rep. 01.40 S4) Radu Moraru: Pentru că tehnologia 5G odată instalată de companiile private… ce 

nu știu sau poate știu… Vodafone, Orange-ul, ceilalți… că acea tehnologie poate fi folosită de armate. 
Poate fi folosită și de servicii secrete… CIA, Mossad, KGB… ei pot folosi că pot accesa și, practic, 
folosind o infrastructură 5G comercială o pot transforma într-o armă mortală, Gabriela.  

(…) 
(rep. 03.18 S4) Radu Moraru: Deci acum s-a ajuns la faza… deci… de control… ei spun așa… pe 

cei vaccinați mâine îi chemăm la cipare… le băgăm cipul și gata! Ieftin… deci n-avem treabă cu ei… 
oricând îi avem numai apăsăm un buton… Cum îi controlăm și cum îi anihilăm pe ceilalți? Și acum au 
început la nivel planetar cu anihilarea liderilor anti-vaccinare, anti-covid, anti-război și așa mai departe. 

Gabriela Calițescu: Anti-sistem, anti-politicieni, anti la tot… 
 

S6-rep. 58.55, sel. 20 – rep. 14.18, sel. 21 
S-a adus la cunoștința telespectatorilor că a fost pregătit filmul realizat de Sacha Stone cu privire la 

antenele 5G și că de la ora 22:00 va fi reluată emisiunea. 
Radu Moraru: ... când e periculos... De ce spuneam că 5G nu înseamnă doar control? Ci poate să 

însemne și anihilare. Fiindcă în momentul în care tu ești în mașină... ăstea-s momentele periculoase... 
și te deplasezi cu mașina, telefonul acționează, da? El se mută din antenă în antenă. Există o tehnologie 
militară, da o au și serviciile secrete prin care pot trimite... chiar dacă bateria... că la început când 
studiam fenomenul... mă, da, zic, bateria e mică, ar trebui să explodeze... Nu, nu... Nu vreau să spun ce 
folosesc, da? Dar folosesc o tehnică prin care... e ca un fel de iradiere... atunci când sunt activate datele 
și tu nu-ți dai seama... da?... datele mobile... mutându-te și folosind tehnologia de pe mașină... de pe 
alternator și așa mai departe... care are curent tot timpul, da?... pot face, da?... rău. Poți să amețești 
când ești la volan, poți să... deci pot să se întâmple multe chestii, da? Eu am simțit chestia asta și am 
studiat-o mai mult timp, da?, și am învățat că trebuie s-o contracarez... deocamdată cu atâta pot, da?... 

Gabriela Calițescu: Da, cu folie de aluminiu. 
Radu Moraru: Cu o folie solidă de aluminiu... împachetați, să nu fie nicio fisură, să nu fie ruptă... 

și aicea vorbesc... sigur, nu vor afecta toată populația... nu asta se dorește... Oricum, populația e afectată 
că are antena 5G la trei blocuri distanță sau deasupra blocului și am explicat la începutul emisiunii ce 
se întâmplă. Asta este pentru lideri, pentru cei care au fost împotriva sistemului... împotriva globaliștilor, 
împotriva vaccinării obligatorii, împotriva războiului, împotriva tuturor scenariilor pe care globaliștii 
le-au țesut, da?, fiindcă ei controlează tehnologia. Și ei pot folosi infrastructura companiilor civile de 
telefonie chiar fără să știe companiile de telefonie. Deși mă îndoiesc că nu știu, că au și ele securiștii lor 
băgați... știi că în fiecare companie de telefonie mobilă sunt securiști băgați, nu numai din România. 
Deci eu zic că nu știu, da pot să și știe. Și în momentul în care izolezi în folie de aluminiu face ca 
tracking-ul pe care ți-l fac... pentru că ei îți fac tracking-ul, știu cine ești, da?... 

Gabriela Calițescu: Și unde te deplasezi... 



Radu Moraru: Și unde te deplasezi... Și, atenție!, eu dacă dau telefonul ăsta altcuiva, da?, poate fi 
el ținta. 

Gabriela Calițescu: Da... 
Radu Moraru: Și atunci ce pot spune pentru toți românii care... atenție!... vorbesc pentru lideri, în 

primul rând, că aicea, repet, este lista neagră la nivel mondial, cine trebuie... cum e Sacha de exemplu, 
pe listă, așa sunt și eu pe listă, da? Trebuie eliminați ăștia care au fost... 

Gabriela Calițescu: Și să nu uităm că Sacha, la fel, a fost iradiat, s-a tratat 6 luni până 
(neinteligibil)... 

Radu Moraru: Eee, acum au găsit metoda cea mai eficientă... eu n-am vorbit mult timp despre treaba 
asta pentru că a trebuit să am beton dosarul și să știu exact cum procedează, care-i fenomenul fizic, 
care-i tehnologia militară... că, repet, asta e folosită de niște servicii secrete. Pot fi românești sau străine. 
De-aia cred că SRI-ul cu asta ar trebui să se ocupe, să vadă... că ei știu lista... black list-ul... lista neagră 
a celor care am fost împotriva acestui sistem și ar fi trebuit să ne protejeze, nu să săpăm noi, să 
descoperim noi și... atenție!... sistemul ăsta de ce am vrut să-l fac public pentru că e bun, oameni buni, 
și pentru fiecare dintre voi. Mergi cu mașina... sunt orașe unde în anumite zone sunt niște câmpuri 
foarte puternice. Poți să primești o undă, din greșeală, să amețești și să faci un accident. Dovadă... știi 
că la început puneam toate aceste accidente care sunt de nu știu câte ori mai multe decât în orice ani... 
în ultimii doi ani... pe seama doar a celor vaccinați. 

Gabriela Calițescu: Și neexplicabile foarte multe... 
Radu Moraru: Și neexplicabile... nu vrea nimeni să ne explice... am pus la întrebări, nu vrea nimeni, 

da? Da eu am niște studii pe care o să le scot în curând pe piață. Dar te lovește o chestie d-asta... nu știi 
dacă dintre cei care au pățit accidente inexplicabile n-au trecut printr-un câmp... pentru că noi suntem 
la început... încă ei nu știu cum să dozeze... și Doamne-ferește!, faci un nu știu... un black-out, un ceva... 
și atunci dacă vreți să fiți siguri când conduceți... că, vorba aia, dacă aveți nevoie de o urgență, l-ați scos 
din staniol, aveți grijă să nu-l rupeți... că dacă are o fisură automat el nu mai funcționează... și când 
aveți nevoie ați activat toate datele, ați sunat, l-ați pus la loc... deci trebuie să învățăm să ne protejăm 
singuri. Și ați văzut... eu am făcut experimentul ăsta de vreo 200 de ori până să vin la Gabriela, da?, cu 
toții... (...) 

Gabriela Calițescu: Și în plus de asta, ne putem programa traseul pe care-l facem uitându-ne pe hartă, 
căutând pe internet, făcându-ne o schiță ce orașe trebuie să tranzităm, nu trebuie să mergem cu diverse 
aplicații că înainte circulam cu harta României în torpedou, adică despre ce vorbim? 

Radu Moraru: Ideea asta e că dacă el e deschis... deci nu... dacă el nu e în staniol... nu mai vorbesc 
că dacă el este conectat, da?, la internet sau la altceva, el poate fi un emițător foarte puternic. Și, repet, 
acum  nu vreau să bag panica... acum, probabil că ce se întâmplă sau au încercat asupra mea și asta 
ține de vreo 2 – 3 luni... am vrut să spun asta în emisiune că poate au încercat și asupra multora altora, 
dar care nu au înțeles de ce sunt amețiți, de ce li se întâmplă anumite chestii atunci când sunt în mașină 
sau atunci când merg la un drum lung și așa mai departe, da? Și atunci soluția singura pe care am 
găsit-o este... deocamdată... cum ne apărăm și asta e valabilă pentru milioane de șoferi că atunci e 
periculos, da?, când conduci. Nu știi ce... ai ghinion, intri într-un câmp prea puternic... poate Dorel n-
a calibrat bine antena și-au dat-o mai puternic, vine o undă de-aia spre tine și nu numai spre tine... spre 
toate telefoanele, da poate tu ești ghinionist și te trezești că ai amețit sau poate trei secunde ți-ai pierdut 
cunoștința și intri într-un stâlp, da? Deci, repet, luni de zile am făcut investigații, am aflat exact 
tehnologia cum o folosesc... 

Gabriela Calițescu: Și mai cu seamă... cred că este extrem de important ca întotdeauna să nu ții 
telefonul în dormitor când te duci să te odihnești. Cred că ar trebui să le puneți cât mai departe. Adică ar 
trebui să încercăm să stăm un pic mai deoparte de tot ceea ce înseamnă tehnologie... 

Radu Moraru: Da! 
Gabriela Calițescu: Și... de ce nu?... în a ne plimba cât mai mult în spațiu deschis, pe pământ, da?, 

pentru a fi conectați (neinteligibil), de fapt. 
Radu Moraru: Deci, ca să înțelegeți, iradierea dată de acest telefon și, repet, știu... le spun tuturor 

securiștilor români care ar trebui să ne protejeze acum să vadă... că poate nu SRI-ul sau SIE sau mama 
mă-sii... cine știe ce... poate or fi alte servicii... acționează asupra noastră, deși cred că globaliștii au pus 
demult mâna pe serviciile noastre... asta ar trebui să facă... Sau măcar să le spună... Bă, opriți-vă, că nu 
e ok!... Gata!, s-au prins, știu tehnologia, știu exact cum se procedează. Și, atenție!, pot hăcui serviciile 
orice operator de telefonie, chiar și fără să știe. Eu mă îndoiesc că nu știe, dar chiar și fără să știe. (...) 
Asta e soluția... staniolul cât mai gros, învelit de câteva ori și să fie care o ciocolată bine izolată și în 
momentul ăsta... atenție!... am testat inclusiv varianta să pui telefonul în portbagaj. E mai grav! Deci 
nu! Nu! Deci e mult mai dur decât dacă îl ții lângă tine, la schimbător sau în suportul de cafea... în 



spate este catastrofal. Deci nu vă ajută. Așa că asta e pentru milioane de șoferi, mai ales când... vorba 
aia... nu trebuie să răspundeți din minut în minut la telefon și nici nu vă recomand când conduceți să 
vorbiți la telefon pentru că, repet, nu știi pe unde treci, noi nu avem o hartă să ni se spună... Evitați 
intersecția asta sau evitați... să știți că avem Tour Eiffel lângă Uverturii? În București? 

Gabriela Calițescu: Nu!  
Radu Moraru: Am trecut pe-acolo, am văzut un turn cât Tour Eiffel, așa... mamă, la antene, la...  
Gabriela Calițescu: Aaa, vorbești de antenele de la... 
Radu Moraru: Am înțeles că e o bază americană acolo, nu contează, da știm ce face antena aia? 

Deci nu știi pe unde trece. Și atunci, repet, singurul lucru prin care, repet, testat de mine, verificat... 
atacurile sau greșelile... să zicem ”greșelile” nu au efect asupra voastră. Încercați asta cu toți... 
milioane... încercați... vă sună cineva de lângă voi și spune... Telefonul nu e în aria de acoperire. Sau, 
pur și simplu, sună și nu răspunde nimeni sau... și așa mai departe. Da? Cu asta am putut să vă ajut. 
Cred că pentru mine-s clare lucrurile.  

 

S7-rep. 15.25 – 17.34, sel. 21   
Radu Moraru: Deocamdată, să ne mobilizăm cu asta și să vedem un pic că... nu e curat. Deci, repet, 

controlu-i control și aici, mulți români spun... Hai, mă, să mă controleze că, într-adevăr, ei n-au treabă 
cu populația. Da eu am treabă să mă controleze că poate află că mă duc într-un loc... la un moment dat 
sunt singur și îmi trasează și cine știe ce-mi fac, da? Doi! Cu anihilarea nu sunt de acord pentru că 
aicea, la anihilare, suntem 80%. Asta înseamnă că dacă poate să pornească aceste atacuri, da?, printr-
un simplu telefon... smartphone... cu alea nu merge cu alea vechi, că am verificat... nimic... printr-un 
smartphone din ăsta și acum cam toți românii au smartphone... înseamnă că oricare mâine – poimâine 
va avea gura mare va păți ceva într-un accident... poate chiar nu trebuie să conduci, poate chiar lângă 
tine se poate întâmpla... 

Gabriela Calițescu: Sau un infarct sau cine știe ce... adică (neinteligibil)... 
(…) 
(rep. 17.53, sel. 21 – 40.35, sel. 22) A fost difuzat un film prezentat de Newearth Media și realizat de 

Sacha Stone despre tehnologia 5G (arme militare care sunt frecvențe de asalt), evoluția de la 1G la 5G, 
influența curenților electrici și a radiațiilor asupra omului. Au fost prezentate declarații ale unor politicieni 
americani, experți militari, medici și oameni de știință. 

 
Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare având ca obiect  emisiunea 

“Să vorbim despre tine” din 7 iunie 2022, din al cărei conținut am exemplicat mai sus,  
membrii Consiliul au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea prevederilor art. 
64 alin. (1) lit.  b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să 
respecte principiul în sensul căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment 
să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Astfel, în cadrul acestei emisiuni, sub titlul: TEORIA CONSPIRAȚIEI???, unul dintre 
subiectele dezbătute s-a referit la legătura dintre Covid și tehnologia 5G, context în care 
invitatul a susținut, cu insistență, că această tehnologie ar fi fost folosită în scopul de a 
răspândi coronavirusul la nivel mondial ori că prin utilizarea și implementarea acestei 
tehnologii 5G s-ar urmări deținerea controlului asupra populației sau chiar eliminarea 
oponenților. Aceste teorii au fost formulate de invitat ca certitudini, cu valoare de adevăr 
de necontestat, moderatoarea asumându-și-le în mod tacit, având o atitudine pasivă pe 
tot parcursul emisiunii, fără a asigura echilibru și imparțialitate dezbaterii, în condițiile în 
care calitatea de moderator incumbă astfel de obligații legale în sarcina sa. Exemplificăm 
cu câteva din afirmațiile invitatului și lipsa de reacție a moderatorei:  

Radu Moraru: La început am crezut că povestea cu covidul este povestea principală. 
Nu! A fost o poveste... a fost un experiment psihologic și sociologic la nivel planetar, da? 
Eu sunt și psiholog și sociolog. Au dat drumul la covid, un virus mărunțel… și au 
experimentat cum poate fi el băgat în om sub puterea tehnologiei 5G. Asta s-a întâmplat 
la Wuhan. Ca apoi să vadă cum se răspândește la nivel mondial prin toți participanții la 
evenimentul ”jocurile mondiale militare”. Virusul n-a fost puternic pentru că n-au vrut să-i 
omoare pe toți… să moară toți prin Wuhan, acolo, să nu mai plece unul, ci ei au vrut ca 
virusul să plece în toată lumea… iar tehnologia 5G, cum v-am spus… la jocurile 



respective chiar a fost un pic mărită spre 6G, astfel încât… ce se întâmplă? La 5G pulsația 
asta pe care o are sau cum… vibrația pe care o are fiecare celulă din organismul nostru 
intră într-o altă vibrație, da?, și se rupe. Și atunci e mai ușor ca virusul să intre în celulă. 
Când a intrat în celulă, practic, omul pleacă cu virusul și-l dă mai departe în țara lui. 110 
țări… așa se explică cum s-a răspândit rapid, dar fără să fie atât de mortal pentru că, 
până la urmă, o să vă spun despre ce e vorba… Ei au vrut, însă, să vadă cum, sociologic 
și psihologic, creează acest narativ al covidului la nivel mondial. Frică… la început au 
spus… stați, domne, liniștiți. E o răceală… după care friză, izolete, nebunie. Explicație… 
trebuie să băgăm lockdown. Și acum vine prima mea afirmație-bombă, repet, pe studiile 
pe care le-am făcut… că nu stau degeaba… credeți-mă, lucrez și în week-end…  

(rep. 02.02 S3) Radu Moraru: De fapt, coronavirusul a fost creat… ca narativ și ca 
tot… pentru a masca instalarea la nivel mondial de stâlpi și experimente 5G. Stâlpii și tot 
ce ține de această tehnologie la nivel mondial, a început după 2016, da? În România din 
2018. Deci să nu crezi că ăștia au pus în 2020. În 2018 au pus stâlpi, au pus relee, au 
pus antene și așa mai departe… au început… Problema era să înceapă să dea drumul 
la 5G. 5G s-a dat drumul în 5 valuri, da?, de intensități. Valul 1, valul 2… de-aia, cumva 
îi legau cu 5 valuri – 6 valuri de covid.  

Gabriela Calițescu:  Î-hm! 
Radu Moraru: De ce? Pentru că, dacă dădeau drumul din prima, la maxim, la 5G 

mureau foarte mulți oameni și intra lumea în alertă… poate și ziariștii… și ziceau… stai, 
domne, că e ceva necurat. Și atunci, după paravanul covid, au dat drumul la butoane. 
Bafta vieții mele a fost că eu am prins datul drumul la butoane 5G în Canada și apoi datul 
drumul la butoane 5G în România când am revenit după exilul meu din Canada. Și am 
cunoscut aceleași simptome. Că vorbim acum de problemele pe care le aveți, oameni 
buni, cei nevaccinați. Cei vaccinați știm și nu are rost să mai discutăm. Sunt foarte mulți 
oameni nevaccinați, nu?... aproape 80% în trăitori, aici, pe pământul românesc care au 
amețeli, dureri de cap, insomnii și trebuie să vi le spună cineva... că nu vi le spune nimeni, 
niciun doctor… tot felul de alergii, da?, accentuate, copiii care răcesc în fiecare 
săptămână sau au probleme cu gâtul, da?... chestiile specifice… Acolo unde e mai… 
organismul mai slăbuț, mai vulnerabil… ce face 5G-ul ăsta? 5G-ul, cu cât îl dai mai tare… 
și deja în România s-a ajuns la nivelul 5, adică maxim… și, repet, vorbesc de tehnologia 
comercială… cea cu companiile de telefonie… că 5G-ul este și tehnologie militară și 
dacă-l dai mai tare devine chiar mortal. Ce face 5G-ul? Când omul intră într-un câmp de 
5G… că e copil, că e adult, că e în vârstă... culmea!, vârstnicii sunt un piculeț mai feriți… 

Gabriela Calițescu:  De ce? 
(…) 
Radu Moraru: …Ei de-aia ne-au băgat în lockdown ca să poată să facă testările, 

experimentele, montajele pe care să nu le vadă lumea că dacă vedeau toți românii câte 
instalează ăștia, oamenii spuneau… Stai, bă! Ce faceți aici? E ceva necurat. Deci 
problema este că în locul celor care au efecte exterioare, adică văd, da efectul 5G asupra 
celulei poate să afecteze organele interne pe care nu le simți chiar așa… rinichii, ficatul… 
și oamenii se duc la doctor… repet, vorbesc de nevaccinați… se duc la doctori și nu mai 
știu ce au. Oameni buni, trebuie să știți, este efectul 5G. În România s-a dat drumul la 5G 
în toate marile orașe… mai puțin la sate, mai puțin pe anumite coclauri, dar în rest, în 
marile orașe, pe principalele drumuri, s-a dat drumul. Acolo unde companiile au făcut 
economie de antene și n-au pus antene din 200 în 300 de metri și au pus din 500 sau 
dintr-un… de exemplu, sunt orașe unde sunt case și nu pot pune antene. Acolo, puterea 
antenei este foarte mare. Trebuie să fie mult mai mare decât acolo unde sunt foarte multe 
antene. Și ajungem, de fapt, la ce s-a dorit. Că, până la urmă, fireasca întrebare este… 
Domne, da care-i treaba cu 5G-ul? Că în România până la problema cu 5G eram 
campionii lumii la internet, la viteză… n-aveam nevoie 

(…) 



Radu Moraru: Da mai merge undeva… merge și la anihilare. Pentru că în momentul 
în care tu supui niște oameni care nu sunt informați de aceste efecte extrem de nocive, 
da?... unii oameni mor. Și teoria mea și nu numai a mea… și părerea mea pe baza 
studiilor pe care le-am făcut este că nu s-a murit de covid, ci covidul pătruns în celulele 
sparte din cauza 5G-ului s-au auto-infectat și acele auto-infecții n-au… în funcție de 
fiecare ce probleme avea… n-au putut să și le rezolve. Cancere galopante și multe 
altele… Deci dacă nu era 5G n-aveam nicio problemă cu covidul. Pentru că, repet, el a 
fost gândit doar ca un virus slăbuț, să vadă cum îl pot împrăștia pe tot globul… și asta a 
fost Wuhan-ul… să vadă după aia experimentul psihologic-sociologic cum reacționează 
oamenii și apoi să vadă care sunt cei creduli, cei care au fost ușor de manipulat. Și aicea 
vorbim de ce vaccinați. Cei vaccinați, într-un procent foarte mare… că mulți vaccinați și-
au dat seama și le pare rău și suferă… dar într-un procent destul de important… eu zic 
că 60% dintre cei vaccinați… ăștia nu vor trebui să cheltuiască mulți bani cu ei pentru că 
vor accepta acel cipuri despre care când vorbeam acum doi ani spuneau că sunt nebun… 
și acum se vorbește oficial și de Bill Gates și de consilierul lui… cum îl cheamă?... lui 
Burla… și de consilierul lu acesta de la Forumul Economic Mondial… a lui Schwab… și 
Schwab vorbește… 

Gabriela Calițescu:  Acum e totul pe față. 
Astfel, în raport de aceste susțineri cu privire la tehnologia 5G, potrivit cărora 

folosirea acesteia se face cu rea-credință, în scopuri ilicite, oculte,  de vătămare, anihilare, 
control a omenirii, 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. Or, față 
de asemenea afirmații grave, acuzatoare, susceptibile de a îngrijora publicul, Consiliul a 
constatat că în susținerea lor nu au fost prezentate probe concludente, pertinente, utile 
sau studii autorizate, ce ar fi permis telespectatorilor să-și formeze propria convingere, 
nu doar pe cea indusă prin astfel de mesaje acuzatoare, de contestare vehementă a 
tehnologiei 5G, iar pe de altă parte, de exagerare a efectelor negative atribuite folosirii 
acestei tehnologii  (R.M: nu s-a murit de covid, ci covidul pătruns în celulele sparte din 
cauza 5G-ului s-au auto-infectat … Cancere galopante și multe altele… dacă nu era 5G 
n-aveam nicio problemă cu covidul). 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 tehnologie 5G ar fi utilizată ca o conspirație ocultă, așa cum reiese 
fără echivoc din conținutul emisiunii. 

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 sancțiunile anterioare aplicate pentru 
fapte similare și încălcări similare ale prevederilor legale în materie de informare corectă, 
ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din 



Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 
5.000 lei.   

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

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.5/14.12.2011 eliberată la 08.02.2021 şi decizia 
de autorizare nr. 1815.2/08.02.2021 pentru postul NAŞUL TV) se sancţionează cu 
amendă în cuantum de 5.000 lei 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, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de 
la comunicare. 

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite pe postul NAŞUL TV, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi 
vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala 
emisiune de ştiri, următorul text: 

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 5.000 lei postul 
NAŞUL TV, deoarece, în cadrul emisiunii “Să vorbim despre tine” din 7 iunie 2022, 
modul în care a fost abordat subiectul cu privire la tehnologia 5G, despre care s-a 
susținut că este folosită în scopul răspândirii coronavirusului, de anihilare și de control 
a omenirii, a avut drept consecință prejudicierea dreptului publicului de a primi 
informații corecte și imparțiale, fapt ce contravine art. 64 din Codul audiovizualului.” 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

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


