
 
 Decizia nr. 584 din 08.10.2020 

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, sect. 3; Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A3, et. 3, sect. 1 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizării nr. 
8233/26.08.2020, cu privire la ediția emisiunii “Nașul special” din 25.08.2020, 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 
291.4/14.12.2011 eliberată la 18.10.2016 şi decizia de autorizare nr. 1815.1-
1/15.09.2016 eliberată la 18.10.2016). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) și 
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: 

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
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 25.08.2020,Î n intervalul orar 20:00-22:00 postul NAȘUL TV a 

difuzat emisiunea “Nașul special”, sub titlul: Q – Gândiți-vă la copiii voștri! – 2Q2Q, 
moderată de Radu Moraru. 

Cu privire la conținutul acesteia, redăm din raport sinteza constatărilor: 
Radu Moraru a criticat măsura de purtare a măștii pentru protejarea de Corona-virus, acuzând 

autoritățile că induc teroare și că vor să traumatizeze copiii și generațiile viitoare. De asemenea, consideră că 
și părinții sunt responsabili de această transmitere, pentru că nu își dau seama că sunt manipulați, sunt lași și 
că aruncă fricile și erorile lor asupra copiilor: 

Radu Moraru: Am zis că astăzi ne ocupăm de oamenii speriați, de copiii noștri speriați și că din 
solidaritate, dar de fapt ca o precauție, … încercați să stați astăzi pe perioada emisiunii și am să trag de 
emisiunea asta să fie de 2 ore, să stați cu masca, așa, regulamentar, pe nas. Eu v-am spus că recunosc că eu 
nu pot (…) probabil că am ceva aici, deci nu pot. (Radu Moraru își dă jos masca de pe față.) Dar, eu am și 
decis că nu au ce căuta copiii noștri cu mască la școală. Și azi o să detaliem. (…) Gândiți-vă apoi că frica 
asta inoculată, copilul să nu moară la școală de Covid pe care copilul nu o are acuma. Sau, dacă o au copiii, 
o au puțin, dar frica asta se va accentua și asupra copilului și o va duce toată viața și toată viața așa va fi, că 
vine Covid-u după colț. Deci, frica asta vă va determina că după aceea, că așa vă spun arafații și televiziunile 
mincinoase care au luat bani ca să vă mintă, și când iese afară și când merge la magazin (…) Deci, cum ar 
veni, stau ca prostul și vă întreb pe toți așa, măi, dar de ce, ne-a făcut pe noi Dumnezeu direct cu mască? 
Adică, de ce nu ne-a făcut Dumnezeu fără gură, fără nas, fără ochi, că pe acolo intră Covid-u. (…) Și atunci, 
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întrebarea firească este, domnule, Dumnezeu chiar nu I-a dat prin cap să ne facă așa pe toți, fără nas, fără 
gură, fără ochi, sau să ne pună mască direct. Că până la urmă vă și întreb, domnule, păi nu ne-au zis ăștia că 
se ia și prin ochi și am zis să trag un pic de masca asta să văd naibii poate, ia să vedem, poate merge să o pun 
și pe ochi.  

Radu Moraru: Mai văd și acum copii mergând cu bicicleta pe stradă și cu mască pe bot. Că îți vine să 
leșini. Păi, dacă ar fi așa, v-am spus, ne făcea Dumnezeu pe toți cu mască! Deci, scazi imunitatea 
bombardând creierul copilului pe care îl traumatizezi pe toată viața, dar bagi în el tot ceea ce teoretic ar 
trebui să elimine în atmosferă. Deci, nu se leagă, oameni buni! 

 

Radu Moraru: Dar de ce trebuie să suferim cu toții pentru că unii nu știu care este varianta simplă, 
cum să te faci bine? Și nu să arunci fricile tale și erorile tale din viață asupra copiilor? N-au nicio pregătire 
medicală, oameni buni! Și totuși ei știu că trebuie să le pună mască la copii! Părinții, mă gândesc. Cei care 
vor neapărat să-i ducă la școală pe copii.  

 

Radu Moraru citește din Constituție, din capitolul Drepturile și libertățile fundamentale, de unde 
selectează dreptul la viață și la integritate psihică și fizică:  Nimeni nu poate fi supus torturii și niciunui fel de 
pedeapsă sau de tratament inuman, ori degradant. Păi, oameni buni, cu cele 2 texte, eu acum, dacă aș fi 
lângă Arafat, lângă Iohannis, lângă Orban, lângă Tătaru …, uite așa le-aș da (Radu Moraru lovește de mai 
multe ori pupitrul cu cărticica din care a citit) … așa le-aș da în cap! … Cum să stabiliți voi tâmpeniile astea, 
când nu vă dă voie Constituția. De ce? Pentru integritatea psihică a copilului este făcută varză cu tâmpeniile 
astea ale lor. Și la alineatul 2, Nimeni nu poate fi supus torturii și niciunui fel de pedeapsă sau de tratament 
inuman ori degradant. Păi, aici e și mai grav. Pentru că, ei ce spun? Profesorul, educatorul, directorul, 
inspectorul care intră în clasă, trebuie să urle la copil. Cum altfel îl faci pe copil să-și țină masca? Aveți vreo 
metodă? … Ce o să-i faceți? O să urlați la el. O să îl pedepsiți, o să îi aplicați rele tratamente, o să îl faceți de 
rușine. O să îl dați afară. … Deci, copilul instinctiv își dă jos masca. Și pentru asta va fi pedepsit, va fi supus 
unei torturi psihice, pedepse și trauma asta, ”pune-ți masca, fiindcă îl omori pe colegul tău sau omori colegii 
tăi!”  

Radu Moraru: Aliniatul 3 spune: Pedeapsa cu moartea este interzisă. Deci, vă dați seama că 
primele două aliniate care sunt încălcate grav pentru copii … că am văzut că adulții nu au prea comentat, 
adulților le place dictatura asta medico-militară. … De aia am spus, gândiți-vă la copiii voștri. Ok, dacă voi 
acceptați, treaba voastră, eu nu accept. Dacă voi acceptați, ok, treaba voastră. Aveți și această libertate de a 
fi niște oi, supuse unei dictaturi medico-militare.  

 

Radu Moraru argumentează cele afirmate, cum că se atentează la viața copiilor prin purtarea măștii, 
spunând că dacă copilul va leșina de la purtatul măștii, va ajunge la spital unde va fi tratat de Covid și poate să 
moară: … Domnule, săracu a avut Covid! V-am spus, că dacă nu au purtat mască nenorociții din clasa lui!”  

Radu Moraru: V-am spus câteva exemple prin ce o să treacă copiii voștri. Și repet, astea sunt traume, 
vor rămâne pe viață. Ca psiholog, vă spun, greu de tratat. 

Radu Moraru: Pentru că, ce am făcut noi, mai puțin cei care suntem aici, comunitatea Nașul … noi 
am luptat. Ceilalți nu au făcut un pâs, un ceva, nu au zis nici măcar miau. Ni s-au încălcat drepturi 
fundamentale, când acum ni se încalcă cele mai elementare drepturi fundamentale, cele trei pe care vi le-am 
citit, ale copiilor, inclusiv vor fi pedepsiți cu moartea unii dintre ei. Nimic. Ba din contră, de frică și prin 
fricile și din egoismul lor, mulți se mint pe ei, ”domnule, n-are, domnule, e o prostie, domnule, masca-i foarte 
bună! Nu domnule, trebuie să ducem copiii la școală. E bine cum a zis tovarășul nostru Arafat, tovarășul 
nostru Iohannis, tovarășul nostru Organ. Foarte bine!”. Eu le propun să se mai gândească. 

Pompiliu Diplan care vorbește în direct în emisiune, anunță un protest în Piața Universității pe data de 
19 septembrie: Pe 19 septembrie facem un mare protest pentru libertate, adică să le aducem aminte mai ales 
părinților care sunt prizonierii acestui Absurdistan. Sunt părinți care râd la postările noastre. Cum adică, noi 
avem deja problema dacă le punem vizetă la copii sau măști. Ei deja sunt în filmul acesta al Absurdistanului 
imprimat de Noua Ordine Mondială. Sau poate e un joc, sau poate e un antrenament, habar nu avem, poate 
că e doar o farsă. Dar noi vrem să-i scoatem din această farsă, să le oferim o alternativă, să-și aducă aminte 
că există și școala în libertate. Școala normală, așa cum era pe vremuri. 

Pompiliu Diplan: Noi, dacă deschidem porțile la protest să vină toată lumea, le deschidem chiar să 
vină toată lumea pe 19, de dragul de a scoate România din rușinea de a nu fi suficient de revoluționară, noi 
suntem gata să invităm pe absolut toată lumea, și pe cei care ne-au făcut postaci, și pe cei care ne-au ignorat, 
… noi trebuie să fim acolo 10 mii, asta e părerea mea, pentru că altfel, România se face de râs. De aia îi 
chem pe oameni să aranjeze autocare, îi chem pe oameni să aranjeze mașini, îi chem pe oameni să aranjeze 
cu partenerii lor din provincie. Cum să facem să mergem pe 19, pentru copiii noștri. … Suntem în special 
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alături de părinți și copii, dar tot protestul este pentru libertate în general, pentru tot Absurdistanul numit 
Covid și dacă e așa, pentru toate libertățile și nenorocirile care ni s-au luat de 30 de ani. 

Radu Moraru: Eu îi încurajez pe specialiști până atunci să iasă, pentru că trebuie creat acest fenomen 
care trebuia să fie natural și real, dar iată oamenii, o spun și Montagnier, se tem, sunt fricoși să nu-și piardă 
pozițiile, se tem că-i arestează cineva, vorba aia, nu ne temem noi, da, care am fost în prima linie a 
adevărurilor și a luptei, nu ne e frică nouă care ne-am expus total și pe noi, și pe familia noastră, dar le e 
frică lor care vezi Doamne, vine cineva și îi ia de la Brașov, Buzău, Pitești. Nu vă ia nimeni, fraților. În 
schimb, pe lege, o să vă ia copiii. Punct. Spitalele sunt pregătite. 

 

Radu Moraru spune că va fi difuzat la finalul emisiunii  un filmuleț controversat, dar, până la urmă, 
de la această controversă trebuie să plecăm în dezbatere și în dialog. Deci, nu îmi asum acest filmuleț, decât 
sub titlu de … deci, ca temă de gândire.  

Se difuzează un filmuleț, de pe youtube.com, în care Frederic Chaumont prezintă ”adevărul despre 
vaccinul pe care noua ordine mondială vrea îl impună tuturor”. Prezentatorul din videoclip spune că ceea ce 
va prezenta în continuare este rezultatul unor cercetări făcute de profesorul Jean Bernard Fourtillan și medicul 
Christian Tal Schaller. 

Frederic Chaumont spune că vaccinul ce va fi administrat oamenilor contra Covid-19 conține 
nanoparticule ce vor fi conectate prin telefonul mobil la rețeaua 5G. Pe lângă aceste nanoparticule vaccinul va 
conține și viruși ce vor declanșa boli ca SIDA sau malarie. Astfel, omenirea va fi manipulată și omorâtă fără 
să își dea seama, rezultând crima perfectă împotriva umanității. 

 
În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări, 

membrii Consiliului au constatat că ediția emisiunii „Nașul TV Special” din 25.08.2020 a 
fost difuzată cu încălcarea principiilor de informare, așa cum sunt prevăzute de art. 64 
alin. (1) lit. a și b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie 
să asigure o distincţie clară între fapte şi opinii, iar informarea cu privire la un subiect, 
fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă. 

În cadrul acestei ediții, în contextul temei despre noul coronavirus, moderatorul 
a continuat cu conspirațiile și acuzațiile, susținând că nu este o afecțiune serioasă, 
criticând impunerea purtării măștii, care nu ar proteja pe nimeni. De asemenea,  acesta 
a mai afirmat că autoritățile induc teroare și că vor să traumatizeze copiii și generațiile 
viitoare, considerând că și părinții sunt responsabili de această transmitere, pentru că 
nu își dau seama că sunt manipulați, sunt lași și că aruncă fricile și erorile lor asupra 
copiilor. Totodată, acesta a mai susținut că  vaccinul care se pregătește va injecta 
nanoparticule prin care vom fi controlați de rețelele 5G.  

Exemplificăm cu astfel de afirmații  făcute de Radu Moraru, în cadrul emisiunii: 
Gândiți-vă apoi că frica asta inoculată, copilul să nu moară la școală de Covid 

pe care copilul nu o are acuma. Sau, dacă o au copiii, o au puțin, dar frica asta se va 
accentua și asupra copilului și o va duce toată viața și toată viața așa va fi, că vine 
Covid-u după colț. 

Deci, frica asta vă va determina că după aceea, că așa vă spun arafații și 
televiziunile mincinoase care au luat bani ca să vă mintă, și când iese afară și când 
merge la magazin, deci, practic, dacă îl luăm și pe Rafila care a pus bomboana pe 
colivă, și acasă ar trebui să poarte copiii, mai ales dacă sunt părinți cu co-morbidități, v-
am spus, le plac foarte mult cuvântul acesta sau bunici. 

Deci, cum ar veni, stau ca prostul și vă întreb pe toți așa, măi, dar de ce, ne-a 
făcut pe noi Dumnezeu direct cu mască? Adică, de ce nu ne-a făcut Dumnezeu fără 
gură, fără nas, fără ochi, că pe acolo intră Covid-u. 

V-am spus, unii au avut ideea să lege copiii cu niște lanțuri, ca la câine, 
domnule, îi lași lanțul cât vrei tu ca cică, să-și păstreze distanța socială, alții vorbeau de 
niște țarcuri. Deci, vine copilul, l-ai băgat în țarc ca pe oaie, nu iese de acolo, decât cu 
pipi, caca și trebuie luat pe sus. La școală, v-am spus, li se fac niște cușete, dar, repet, 
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până la urmă, nu te protejează nimic de Covid, nici masca, nici pepsi-glass-ul, cum a 
zis Anisie, și duci Covid-ul acasă, copilul transportă Covid-ul acasă, dacă ne luăm după 
Rafila 

Mai văd și acum copii mergând cu bicicleta pe stradă și cu mască pe bot. Că îți 
vine să leșini. Păi, dacă ar fi așa, v-am spus, ne făcea Dumnezeu pe toți cu mască! 
Deci, scazi imunitatea bombardând creierul copilului pe care îl traumatizezi pe toată 
viața, dar bagi în el tot ceea ce teoretic ar trebui să elimine în atmosferă. Deci, nu se 
leagă, oameni buni! 

Dar de ce trebuie să suferim cu toții pentru că unii nu știu care este varianta 
simplă, cum să te faci bine? Și nu să arunci fricile tale și erorile tale din viață asupra 
copiilor? N-au nicio pregătire medicală, oameni buni! Și totuși ei știu că trebuie să le 
pună mască la copii! Părinții, mă gândesc.Cei care vor neapărat să-i ducă la școală pe 
copii.Și aicea îi întreb și pe profesori și pe educatori. Mă, dar voi v-ați pus problema că 
o să intrați în pușcărie? Sau ați stat așa, în vacanță, cu roțile în sus și nu știți de legile 
astea, ale arafaților? 

Deci, copilul instinctiv își dă jos masca.Și pentru asta va fi pedepsit, va fi supus 
unei torturi psihice, pedepse și trauma asta, ”pune-ți masca, fiindcă îl omori pe colegul 
tău sau omori colegii tăi! 

Pe 19 septembrie facem un mare protest pentru libertate, adică să le aducem 
aminte mai ales părinților care sunt prizonierii acestui Absurdistan 

Să le spuneți părinților că nu mai au drepturi. De când ai copilul la școală, gata, 
tu nu mai vezi copilul dacă ți-l ia DSP-ul. Tu nu ai de unde să știi de ce a murit,Doamne 
ferește, dar așa se va întâmpla. Că dacă tu copilul are hipoxie sau are alte probleme și 
tu îl tratezi de Covid, copilul va putea să moară, da?Spitalul s-a scos, domnule, ai avut 
ghinion, a murit de Covid, își ia banii și tu ești o victimă a sistemului. Cea mai mare 
nenorocire care se poate întâmpla în viață este să-ți moară copilul. Este cea mai mare, 
nu există ceva mai distrugător pentru un om.   

De altfel, în sesizarea primită se arată că  Radu Moraru a susținut pe tot 
parcursul emisiunii conspirații conform cărora Covid nu este o afecțiune serioasă, 
masca de protecție nu protejează deloc, iar vaccinul care se pregătește va injecta 
nanoparticule prin care vom fi controlați de rețelele 5G. În nenumărate rânduri, în mod 
direct și indirect (fără nicio opinie contrară în emisiune) a instigat la nerespectarea 
recomandărilor autorităților, în acest fel încercând să zădărnicească eforturile de 
prevenire și combatere a virusului. 

Astfel, cu privire la conținutul emisiunii analizate, Consiliul a constatat că, în 
cadrul acesteia, în contextul temei despre pandemia COVID-19, nu a fost asigurată 
informarea obiectivă a publicului, printr-o prezentare corectă a faptelor, cu imparțialitate, 
echilibru, bună-credință și cu o distincție clară între fapte și opinii, așa cum dispun 
prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului. 

În concluzie, Consiliul a reținut că modalitatea în care a fost prezentat acest 
subiect a avut drept consecință afectarea dreptului publicului de a primi informații 
obiective. Din această perspectivă, 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. În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii 
au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi evenimentele aduse în 
atenţia telespectatorilor. De asemenea, 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 
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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, 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 art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 
 Art. 1. Radiodifuzorul NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII 

S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.4/14.12.2011 eliberată la 18.10.2016 şi decizia 
de autorizare nr. 1815.1-1/15.09.2016 eliberată la 18.10.2016 pentru postul NAŞUL TV) 
se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor 
art. 64 alin. (1) lit. a) și 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 emisiunea „Nașul TV Special” din 25 august 2020, în contextul 
temei despre pandemia COVID-19, nu a fost asigurată informarea obiectivă a publicului, 
printr-o prezentare corectă a faptelor, cu imparțialitate, echilibru, bună-credință și cu o 
distincție clară între fapte și opinii, așa cum dispune art. 64  din Codul audiovizualului.” 

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

 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 

Întocmit, Serviciul juridic, reglementări  
şi relaţii europene, 

            Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 

           


