
 
 

Decizia nr. 608 din 17.11.2022 
privind amendarea cu 5.000 a S.C. ANGUS RESOURCES S.R.L. 

cu sediul în Popești Leordeni, Str. Eclipsei nr. 3, jud. Ilfov 
e-mail: gold@radiogoldfm.ro C.U.I. 38461729 

 
- pentru postul de radio GOLD FM București 

București, Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 70, sector 1 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării              
nr. 10070/28.09.2022 cu privire la emisiunea ”Ce-i în gușă, și-n căpușă!’’, ediția din                
28 septembrie 2022, difuzată de postul GOLD FM. 

Postul de radio GOLD FM aparţine S.C. ANGUS RESOURCES SRL (licenţa 
audiovizuală  nr. R 027.5/01.02.1993 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare              
nr. 047.5/07.12.2021). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii unor selecții din înregistrarea  
emisiunii analizate, 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, postul de radio Gold FM, a difuzat în data de 28 septembrie 2022, emisiunea  
„Ce-i în gușă, și-n căpușă” (între orele 13.00-15.00), de tip magazin, ce a conținut 
interviuri, comentarii, muzică, moderator fiind Cozmin Gușă.  

Conform raportului de monitorizare cu privire la aspectele sesizate, în cadrul 
discuției lui Cozmin Gușă (moderator) cu Bogdan Comaroni (jurnalist, invitat) s-a discutat 
despre (selecția S3) conductele Nord Stream dar și despre (selecția S4, selecția S5) 
vaccinare, îmbolnăviri grave, „agravarea unor boli sau generarea altor boli” „COVID-ul 
ăsta indus de vaccinare și de vaccinuri”, „Long COVID”.  

S-au făcut anumite afirmații despre (rep.13:12-S1) Florin Cîțu, Ursula von der Leyen 
(rep.13:12-S1; 08:56-09:00-S3; 11:37-12:05-S3), despre (rep.00:25 -01:11-S3) Joe 
Biden, despre (rep.01:01-01:31-S3) Victoria Nuland, despre americani și Statele Unite 
(rep.03:32-03:44-S1; rep.00:13-00:30-S2; rep.00:00-09:26-S3) și despre polonezi 
(rep.03:32-03:44-S1; rep.01:51-03:15-S3). 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Cozmin Gușă (moderator, sel. S1): ...Am informații certe, inclusiv în interiorul 

Guvernului României, dar mai ales la nivelul marilor puteri. Sunt ședințe extrem de 
tumultoase, cu participarea celor mai înalți decidenți, pentru că soarta lumii a devenit 
incertă. Nu vă mirați, nu vreau să vă sperii eu. Și aicea, desigur că elementul principal 
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este legat de oficializarea referendumurilor din estul și sud-estul Ucrainei. Liderii 
acestor regiuni sunt prezenți în aceste momente la Moscova, întâlniri inclusiv cu 
Vladimir Putin. Astăzi este miercuri, probabil că până la nivelul zilei de vineri aceste 
teritorii vor fi alipite și cu decizii parlamentare, respectiv prezidențiale ale Federației 
Ruse. Nu sunt decât două direcții de aicea: sau stoparea războiului, așa cum prevedea 
Kissinger la un moment dat. Sau dimpotrivă, carnagiu, de la finalul acestei săptămâni 
sau de săptămâna viitoare, așa cum cred destui analiști, în baza faptului că atât 
Zelenski cât și protectorii săi au spus că vor continua lupta pentru recuperarea 
acestor teritorii care de acuma sunt ale Rusiei, iar Rusia va riposta. (rep.02:53-S1) 
Această stare este să zicem exacerbată și din pricina lui Nord Stream 1 și 2, care au 
fost sabotate, nu mai poate să circule gaz prin ele, cine știe câte dintre cele peste 200 
de mii de conducte, o conductă are 12 m, cam 1200 de kilometri au fiecare dintre cele 
două gazoducte diferite, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Cine știe câte conducte au 
fost explodate, nu se știe de către cine, nu se dorește să facă anchetă, toată lumea 
urlă. (rep.03:32-S1) Polonezii s-au trezit să mulțumească Statelor Unite insinuând că 
Statele Unite au efectuat aceste explozii, da’ nu s-a făcut anchetă. Polonezii s-au 
hazardat. (rep.03:44-S1) Cert este că, de alaltăieri Germania rămâne fără alternativă de 
gaz rusesc, Europa rămâne fără alternativă de gaz rusesc în mare măsură. Acolo se 
transportau anual, asta era capacitatea teoretică, circa 100 de miliarde  de metri cubi 
de gaze, în Germania, adică din Rusia în Germania și de acolo în alte state ale Uniunii 
Europene. Gata! Over! Game over! Adică fie iarna cât de grea, fără gaz ‘om rămânea. 
Nu noi. Noi se pare că suntem, iarna asta cel puțin, într-o stare de oarecare certitudine 
că nu rămânem fără gaz. Problema noastră, sigur este cea legată de prețuri. Prețuri 
care sunt mari și pentru care partidele suveraniste vă cheamă în stradă la București. 
Și astăzi la 12, a început un miting în fața Parlamentului și a ministerelor de acolo din 
celebra piață. E și CNA-ul pe acolo. Dar mai ales duminică de la orele 14:00 în 
București, ăsta este chemarea atâta a AUR-ului, cât și a SOS-ului lui Diana Șoșoacă, 
cât și a CPN-ului lui Aurelian Popa și Dan Chitic, cât și a cetățenilor care încep și ei să 
militeze pentru că n-o mai duc la capăt, n-o mai scot la capăt deloc cu prețurile 
facturilor. Asta-i situația, revin, nu considerați că determinarea printr-o anchetă 
internațională a sabotorilor este un fapt lipsit de relevanță, că oricum legea nu mai 
contează, că ce mai bine că i-a omorât pe ruși, că erau conducte rusești, nu-i așa? 
Dacă nu se face anchetă internațională, indiferent cine este autorul, dacă nu se face 
această anchetă internațională atunci treburile vor degenera. E greu să ne închipuim 
că rușii s-au autosabotat, exclud această posibilitate, există posibilitate teoretică, dar 
eu o exclud, din punct de vedere logic nu pot să fiu prost, sau să fac pe prostul măcar, 
nu-mi permit asta, mai ales la  Gold FM. ... Dar trebuie să știți că ancheta 
internațională este una foarte simplă. Acolo, toată zona Mării Baltice unde s-a produs 
această explodare a conductelor Nord Stream 1, Nord Stream 2, este monitorizată, 
dacă nu în proporție de sută la sută, în proporție de 99,9%. Toate țările riverane, cu 
interese militare sau de securitate în zonă au această posibilitate. Marile puteri de tip 
America sau Rusia au satelit și radare, se știe cu precizie ce  nave, elicoptere, 
avioane, fie au plutit pe mare în zona respectivă, fie au zburat pe deasupra zonei 
respective când a fost explodată conducta, punct! Nu trebuie decât să fie puse datele 
împreună și nu ... Hai să zic, minimum două ore, maximum 5 ore, o comisie, chiar a 
Uniunii Europene, da’ nu a lu’ Ursula, femeia asta! Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic, 
o să fiu făcut după aia misogin, în condițiile în care chiar nu sunt deloc. Și trecutul 
meu  îndelungat arată că am colaborat excepțional de bine cu femeile și am promovat 
femei, sunt harnice, sunt inteligente, te poți baza pe ele, nu sunt deloc misogin. Da’ pe 
una ca Ursula nu m-aș băga. Bun, sunt alții care se bazează pe alte interese, eu nu m-
aș baza. Nici în locul celor care se bazează pe Ursula, c-o să-i deservească pân’ la 
capăt, nu m-aș ... Deci n-aș paria pe așa ceva. Revin. Ar fi o listă scurtă de suspecți, în 
intervalul orar în care s-a depistat sabotajul, act terorist într-un fel. Și după aia ar 
putea începe anchetă internațională. Dacă nu va începe ancheta internațională este 
limpede că nu se dorește găsirea vinovatului și în acest fel cerul, cerul este limita 
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ororilor la care vom face față. Și am spus într-un editorial publicat astăzi pe 
principalele site-uri din România, că apropo de cer, nasul meu de jurnalist 
independent, de animal sălbatic era să zic, îmi spune că următoarea țintă, dacă nu se 
va ancheta acest sabotaj ar putea să fie exact sateliții care nu asigură doar 
monitorizare, ci și comunicații și multe alte lucruri, deci ‘om fi la pământ! Sunt 3000 de 
sateliți în lume, nu luați cifra asta așa, v-am spus 3000 ca să țineți minte, sunt plus, 
minus 3000, dintre care mai mult de jumătate sunt inactivi, dar există, se învârt pe 
deasupra Pământului. Dintre care cam 80% aparțin în părți egale rușilor și 
americanilor, restul mai sunt chinezii, japonezii și ce mai e pe acolo. Dar următoarea 
țintă vor fi acești sateliți conform prezumpției mele. Vă dați seama că asta deja 
upgradează războiul, beznă, comunicațiile, telefoane mobile, astea, pac, brusc nu vor 
mai suna. Am făcut această introducere, cam lungă, dar ca să vă dea de gândit, să 
spuneți și altora cât de gravă a devenit situația în lume, poate se responsabilizează 
mai mulți, p-aci, pân’ altă parte. În urma analizei pe care am scris-o, prieteni din 
străinătate, pentru că ea este tradusă automat și în limba engleză și ajunge la câteva 
zeci de prieteni, analiști, consultanți, din Washington, Paris, Bruxelles, Beijing chiar și 
am primit semnale în urma analizei pe care am scris-o că la fel văd și ei treaba, extrem 
de îngrijorător și că este testul hârtiei de turnesol, ancheta asupra sabotării Nord 
Stream 1, Nord Stream 2.  

 Mai departe, Cozmin Gușă (moderator, selecția S1) a anunțat și comentat despre alte 
subiecte ca: votul din Italia pentru Giorgia Meloni; iar privind aspectele sesizate, despre 
discuția care va fi cu Bogdan Comaroni, pe anumite teme (rep.11:32 – S1) și anume Nord 
Stream 1, Nord Stream 2, apoi despre (rep.12:00-S1) vaccinare, îmbolnăviri și morți subite.  

Cozmin Gușă (moderator) a făcut anumite afirmații (rep.13:12-S1) despre Florin Cîțu și 
Ursula von der Leyen. 

Cozmin Gușă (moderator, rep.10:36--sel. S1): (...) (rep.11:32 – S1) Deci, e 
Comaroni, astăzi, că e miercuri, Bogdan Comaroni este pregătit. Vorbim un pic și de 
treaba asta cu Nord Stream 1, Nord Stream 2, sunt sigur că ăsta a făcut cercetări și 
azi-noapte și ieri, este cel mai bun jurnalist investigator pe care eu îl cunosc. Bogdan 
Comaroni, ceea ce înseamnă că este și foarte inteligent, o spun acuma cât nu e în 
direct și nu ne aude, că dup-aia nu-l mai laud. (rep.12:00-S1) Dar vom discuta despre 
problema asta a vaccinării. Îmi pare rău, îmi pare rău că sună alarma la CNA, prieteni 
de la CNA, oameni, o parte sunteți prieteni, alții nu sunteți. E vorba despre foarte 
multe morți subite. Numărul a crescut într-un mod neliniștitor, e puțin spus. A sporit 
acest număr. Într-o mare măsură, în toate anchetele oficiale de la Eurostat până la 
institutele americane dau acest lucru. Medici de pe toate meridianele, mai ales din 
lumea occidentală se ridică și spun să nu mai fie administrat vaccinu’, până când nu 
se termină testele pe persoanele care s-au îmbolnăvit. Cauza acestor îmbolnăviri 
pentru că mulți bănuiesc că s-au îmbolnăvit din cauza vaccinării repetate în special 
după doza treia și să vedem cum stăm. Mai ales că în România se importă vaccinuri în 
continuare. Amicu’ Rafila ne-a comunicat că ok, se importă, vor expira, le vom 
distruge, alți bani, altă distracție. Da’ le vom și plăti, p-astea pe care le luăm, arătând 
fără să numească (rep.13:12-S1) înspre Florin Câțu și mai departe de Cîțu, înspre 
Ursula care rimează cu pendula. (...) 

 
 Privind aspectele sesizate, în cadrul discuției lui Cozmin Gușă (moderator) cu 

Bogdan Comaroni (jurnalist) s-a discutat despre (selecția S3) conductele Nord Stream dar și 
despre (selecția S4, selecția S5) vaccinare, îmbolnăviri grave, „agravarea unor boli sau 
generarea altor boli” „COVID-ul ăsta indus de vaccinare și de vaccinuri”, „Long COVIDUL”.  

S3, rep.44.59-audio7_124 
Cozmin Gușă (moderator, sel. S3): Hai să vedem cine sunt campionii care crezi tu 

că i-au lăsat pe germani fără gaz?  
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.00:08-S3): Păi cine să fie? Americanii! 

Cin’ să fie? Americanii!   Cin’ să fie? 
Cozmin Gușă (moderator, rep.00:11-S3): Cum, mă, nu rușii? 
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Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.00:14 –S3): Nu, păi să spun de ce. 
Cozmin Gușă (moderator; rep.00:15 - S3): De ce? Nu s-a făcut ancheta ... 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.00:15 - S3): Aseară m-am uitat ... 
Cozmin Gușă (moderator; rep.00:16 - S3): Că sunt americanii ... 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.00:21 - S3): Flerul îmi spunea și mie de 

ieri, ca și ție că erau americanii. 
Cozmin Gușă (moderator; rep.00:24 - S3): Da. 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.00:25 - S3): Dar aseară m-am uitat și mi-a 

întărit treaba asta, m-am uitat la Tucker-Carlson. Și ăsta, fii atent, a scos din arhivă, 
ceva fabulos, adică a scos o declarație de a lui Biden din februarie în care a spus că 
invazia dac-o face ... 

Cozmin Gușă (moderator; rep.00:40 - S3): Că distrug Nord Stream. 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.00:42 - S3): Că distrug Nord Stream-u și 

au venit ziariștii, au dat din nou, au dat la televizor, conferința de presă. „Cum faceți 
asta? Le aruncați în aer, ce?” Și Biden prima dată a vrut să zică, dup-aia, așa, senil 
cum e, deci a rămas un pic și a zis: O să găsim noi o modalitate. Să se uite lumea ori 
la Tucker-Carlson ori ... 

Cozmin Gușă (moderator; rep.00:59 - S3): Ca să le distrugă? 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.01:01 - S3): Ca să le distrugă, da. Așa. Și 

doi. Mai tare, Victoria Nuland, cea care a recunoscut pân’ la urmă cu laboratoarele și 
cu alea din Ucraina ... 

Cozmin Gușă (moderator; rep.01:10 - S3): În congres. 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.01:11 - S3): Așa. Victoria Nuland, în 

ianuarie, tot la Tucker-Carlson, e declarație a ei în care a spus textual, zice „dacă 
Putin invadează”. Deci era în ianuarie, înainte de februarie. „Dacă Putin invadează 
Ucraina o să distrugem conductele Nord Stream. Ca să tăiem orice legătură cu alea”. 
Adică. Bun și acum dacă pui cap la cap. 

Cozmin Gușă (moderator; rep.01:30 - S3): Americanii fac ca rușii, la fel cum rușii 
ne-au anunțat din februarie, practic că vor alipi teritoriile astea cu referendumu’, că 
sceneta aia cu Narâșkin și cu Putin, ții minte c-am vorbit noi, era clară că ăla a zis 
alipire. Nu, băi, că nu e alipire, l-a certat. Fac și americanii, deci ei ne-au anunțat 
dinainte că vor distruge Nord Stream, nu? 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.01:51 - S3): Da. Și acuma l-au distrus. 
Deci acuma a fost, că dup-aia m-am uitat și eu aseară înainte de astea cu Tucker-
Carlson, toate ce erau acolo și erau niște prezențe și militare și tot suspecte prin,         
p-acolo. Toate erau ca o coincidență fix când erau cu conductele, cu Norvegia, cu 
bucurie maximă, cu tot. Și cum ai observat și tu că ai scris un editorial excelent și 
sfătuiesc lumea să-l citească. Polonezii au fost aicea ăia fraierii de serviciu, ăia de nu 
s-au prins, știi că polonezii.  

Cozmin Gușă (moderator; rep.02:23 - S3): Au mulțumit Statelor Unite c-au distrus 
... 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.02:25 - S3): Da, le-au mulțumit Statelor 
Unite c-aruncat în aer. Deci  știi că-n Europa sunt alea două, știi francezii care n-au 
câștigat nimic, ei doar s-au predat. Știi, adică ... ? (...) 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.06:50 - S3): Da și aicea, ca să închidem 
subiectul ăsta că de aia vreau să zic cu brațul scandinav. De aicea din toată zona asta 
a Oceanului Arctic, să vezi că pe rute și pe tot ce poți să duci, conducte subterane și 
pe toată energia, ai două mari coborâri, da? Prima mare coborâre acolo între Alaska și 
zona aia și vine pe partea Rusiei de la Kamceatka în jos și are o influență pe zona și a 
Chinei și pe tot ce e. Și a doua este aicea care se petrece pe lângă zona Scandinavă 
pe toate astea. Deci devine o zonă foarte importantă și pe care, fii atent... Lupta 
americanilor este să bareze aceste două coborâri, adică dacă ei nu pot controla zona 
Oceanului Arctic ei vor să controleze, să vămuiască cum ar fi cele două rute de 
interes, cele două coborâri din nordul globului, deci pe calote pe zona asta. Și atuncea 
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de aia vor au interes în marea Chinei ca să ne fie clar de ce au americanii interes în 
Marea Chinei pe lângă zona. Că brusc i-a apucat cu Taiwanu’ și cu cipurile și cu toate. 

Cozmin Gușă (moderator; rep.07:46 - S3): Da, da, da, nu. Te rog într-un minut 
spune-mi dacă (...) 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.07:56 - S3): Americanii, fii atent, produc 
cel mai mare dezastru ecologic, ei care sunt cu, cu, cu încălzirea globală cu Green 
Deal-ul, cu nu știu ce. Pentru că de acolo este o scurgere imensă din tot metanu’ și tot 
ce a rămas pe, pe conducte și pe traseele care le-au bubuit. Alea sunt spărturi și din 
care se scurge în permanență metan care se duce în atmosferă și care este unul din 
principalele gaze care produc efectul de seră. 

Cozmin Gușă (moderator; rep.08:20 - S3): Da. 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.08:20 - S3): Ca să vezi că pe americani i-

a durut la bască pur și simplu. Deci ei fiind cu, mamă pe de altă parte urlând cu 
încălzirea globală. Deci i-a durut la bască cu faptul că au provocat un dezastru 
ecologic. Iar asta se va demonstra. (...) 

Cozmin Gușă (moderator; rep.08:46 - S3): Da, contează, nu, cum să nu, e discuție. 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.08:48 - S3): Ă, da? Deci, din punctul ăsta 

de vedere a produs un dezastru ecologic major. 
 Cozmin Gușă (moderator; rep.08:55 - S3): Da’ crezi că se va face anchetă sau e 

numa’ bla, bla? Urlă ăștia, Ursula și cu restu’? 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.09:01 - S3): Nu se va face anchetă și 

totul face parte din lupta subterană care se dă pe zăcăminte și pe toate astea.  
Cozmin Gușă (moderator; rep.09:10 - S3): Și dacă nu se va face anchetă, crezi că 

rușii vor veni cu probe? 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.09:14 - S3): Rușii nu vor veni cu probe, 

adică nu vor spune de americani nimic, americanii nu vor zice de ruși, astea fac parte 
din sabotajele pe care și le fac unii altora și și le vor face pe resursă (...) De acum 
încolo să ne așteptăm la explozii ... 

Cozmin Gușă (moderator; rep.09:26 - S3): Deci tu zici că vor veni sabotaje. Asta-i 
clar. Și anchetă nu se va face, rușii nu vor reclama, nu vor veni cu probe, dar vor veni 
sabotaje în contrapartidă.  

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.09:35 - S3): Da. Vor merge la sistemul 
rusesc „ochi pentru ochi”, „dinte pentru dinte”.  

Cozmin Gușă (moderator; rep.08:46 - S3): Bun.  
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.09:42 - S3): Asta va fi. (...) Ca să repari 

conductele alea cu tot ce-au bubuit acolo cu spărturile alea, că ai văzut că ochiul ăla 
care s-a dat în poza celebră e de juma’ de milă. Deci tu-ți dai seama ce-i acolo în 
conducta aia, dacă ...  (...) 

 În cadrul discuției cu Bogdan Comaroni (jurnalist) s-a discutat în continuare despre 
(sel. S4, sel. S5) vaccinare, îmbolnăviri grave, „agravarea unor boli sau generarea altor boli” 
„COVID-ul ăsta indus de vaccinare și de vaccinuri”, „Long COVIDUL”.  

S4, rep.57.38-audio7_124  
(...)  
Cozmin Gușă (moderator; rep.00:07 – S4): ...  
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.00:49 – S4): Mii de medici, mii.  
Cozmin Gușă (moderator; rep.00:50 – S4): Mii de medici. Fac apeluri disperate să 

se oprească vaccinarea și distribuirea de vaccinuri anti – COVID până în momentul în 
care nu se ajunge la o analiză științifică clară fundamentată, despre posibila nocivitate 
a acestei vaccinări asupra sănătății chiar și a unor oameni sănătoși. (...) 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.01:16 – S4): Așa, deci, ideea e că. Să zic 
repede tot acuma, turui, că nu știu cum stăm cu timpu’. Deci noi am publicat, n-am 
vorbit în (...) , dar acum vreo săptămână, 10 zile am publicat în premieră în România un 
raport extraordinar despre numărul de morți suspecte din Europa, non-COVID, adică 
era o creștere maximă față de 2019 dinainte de pandemie. 

Cozmin Gușă (moderator; rep.01:37 – S4): Mai puțin de o săptămână.  
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Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.01:39 – S4): În toată Europa, raport 

despre număr alarmant. Deci în Spania de pildă, era 35, 34% dacă țin eu bine minte. În 
Grecia, 30 și ceva. Malta, deci nu știu cum, oricum. (...) Dar senzațional era că ăsta era 
raport oficial, pe Europa era 16%, o creștere a morților non-COVID, adică nu alea care 
avut COVID, nu știu ce, ci morți care apăreau, dar ce se întâmpla, că se suprapuneau 
pe țările cele mai vaccinate. Deci cele mai multe, procentele cu cele mai multe morți, 
erau ... 

S5, rep.00.00-audio7_125  
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); S5): Spre 90, 90 și ceva la sută. Nimeni nu 

spunea oficial că au legătură d-asta, cum acuma, ai văzut că nimeni nu mai spune 
oficial asta ce, faza cu moartea subită, s-a numit sindromul morții subite sau cu nu 
știu ce, că fac (...). În urma acestor cazuri, au apărut voci din ce în ce mai importante și 
tot, care au putut să facă legătura, și-au permis să facă legătura și au cerut, așa, cu 
vocea mai amplă sau mai puțin amplă, oprirea vaccinării până la studierea tuturor 
efectelor adverse în timp. Pentru că s-a atras atenția. Nu pot să reiau  acuma, în două 
minute tot ce am spus la tine în emisiune, c-am vorbit despre ... 

Cozmin Gușă (moderator; rep.00:39 – S5): Nu, nu, lasă c-au ascultat (...) data 
trecută.  

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.00:41 – S5): Nu mai pot. Am devenit 
specialist în ARN. Nu credeam în viața mea. Așa și noi de când spunem astea? Cu 
efectele adverse nestudiate, cu d-alea. Dar n-am spus eu cu tine, au spus medici, au 
spus oameni importanți și la tine în emisiune, cu toată chestia asta. Și ce este 
alarmant este că din ce în ce, în mediul, în zona medicală, se face clară legătura între 
vaccinare și apariția acestor decese suspecte generate de efecte secundare. Astăzi de 
pildă și vom publica peste câteva ore un studiu imens în care apare o legătură directă 
între vaccinare, COVID. Deci COVID-ul indus de vaccinare, că aicea (...) în premieră o 
chestiune care spune COVIDU care poate fi indus de vaccinare, adică ce vorbeam noi 
de dependența la vaccinare, da? Imunitatea ... 

Cozmin Gușă (moderator; rep.01:34 – S5): Cum a pățit ăla de l-ați dat în ziar tot 
voi, directorul general de la Pfizer. 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.01:40 – S5): Are 4 vaccinuri și are două 
îmbolnăviri în 2 luni de COVID. 

Cozmin Gușă (moderator; rep.01:45 – S5): Acuma da. 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.01:48 – S5): Biden s-a îmbolnăvit pe 

două săptămâni iar (...) era și vaccinat (...) Deci exact ce vorbeam noi pe ceea ce se 
cheamă științific rezistența la vaccin sau deprecierea sistemului imunitar. Și atuncea, 
ăsta în studiul ăsta pe care-l vom publica noi în câteva ore arată prima dată că 
dependența asta de rezistența la vaccin. Adică ce înseamnă, adică tot bagi atâta să-i 
facă corpul atâția anticorpi da’ zic și eu popular că-i ca-n fabula „Petrică cu lupul”. 
Adică când vine lupul, nu mai vine nimeni să te apere, practic, dacă ai nenorocit 
corpu’ cu vaccin și ai distrus sistemul imunitar. Și ce se întâmplă, fii atent, deci 
COVID-ul ăsta indus de vaccinare și de vaccinuri, într-un studiu arată de bolile care se 
petrec asupra creierului, care sunt de tip neurovegetativ. Sunt boli asociate 
Alzheimer-ului, sunt boli care duc la deprecierea unor mase din creier ... 

Cozmin Gușă (moderator; rep.02:48 – S5): Generate și de COVID și de vaccin cum 
ar veni. 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.02:51 – S5): Da, dar în mare parte asta 
spun, arată studiul în premieră. Sunt generate de acel COVID (...) LONG COVID ... 

Cozmin Gușă (moderator; rep.03:01 – S5): De fapt, ăsta-i studiul care ne arată că 
... 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.03:06 – S5): „Long COVIDUL” în mare 
parte e generat, e considerat pentru prima oară ca un fel de efect advers al vaccinului. 
Pentru că fii atent, nimeni, dintre ăia care au făcut COVID, nevaccinați, nu are Long 
COVID, sau mă rog, foarte puțini sau alt nu știu ce. Deci în general (...) ca o gripă. Cum 
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ai avut și tu, ai avut nu știu ce. Cu aia, pac, ai sta la pat, ai luat ceai, ai luat nu știu ce,     
ți-a trecut. Nu mai ai acuma după nu știu cât timp. 

Cozmin Gușă (moderator; rep.03:29 – S5): Băi, să știi că, să știi că eu o suspecte 
(...) eu nu m-am vaccinat, da’ eu mă suspectez așa de niște simptome ciudate după 
COVID. 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.03:39 – S5): Dacă-ți bagă unii în cap așa 
tot timpul, nu e, da’. Bine, poa’ să fie, hai să zicem că nu iau, nu sunt eu specialist. 
Da’-i pentru prima dată când apare că „Long COVIDUL” poate fi o chestie de la, ca un 
efect advers al vaccinării care poate, adică al Covidului, indus de  deprecierea 
sistemului imunitar prin vaccinare la asta. Și sunt foarte multe boli care sunt acuma 
ale creierului. Deci după ce au luat-o pe alea cu inima, cu miocardita, cu tot. Acuma 
apar că sunt daune produse la creier. Bine, prima dată a fost cu sistemu’ respirator, 
după aia a fost sistemu’ vascular ... ... 

Cozmin Gușă (moderator; rep.04:20 – S5): P-aia cu sistemu’ imunitar, cei cu 
cancer care au intrat în remisie de mult timp, au revenit, le-a revenit cancerul și acuma 
sunt aceste cercetări asupra creierului. 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.04:29 – S5): Creierului. 
Cozmin Gușă (moderator; rep.04:31 – S5): Bolile pe care eu le reclam, sunt patru 

cazuri din ultimele două săptămâni, oameni apropiați, domne, la creier au fost loviți să 
știi. Am și numele lor, dacă cumva cere cineva.    

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat); rep.04:43–S5): Ofensivă foarte mare e aia cu 
creierul, cum ți-am zis inițial era cu bolile respiratorii. Nu înseamnă că s-au terminat. 
Deci bolile respiratorii , dup-aia ale sistemului circulator și cardiac. Dup-aia ale 
ficatului, pancreasului și toată zona aia. Și acuma, studiul care-i amplu pe toată zona 
aia care arată o creștere alarmantă pur și simplu a cazurilor, boli de, de creier, ale 
creierului.  

           

Analizând raportul de monitorizare și audiind secvențe din înregistrarea emisiunii  
”Ce-i în gușă, și-n căpușă!”, ediția din 28 septembrie 2022, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul a nesocotit prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora  informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să 
fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă și să se asigure o 
distincție clară între fapte și opinii. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat o informare 
corectă a radioascultătorilor și prezentată cu bună-credință, ținând cont de conținutul 
subiectului difuzat referitor la faptul că, potrivit flerului invitatului emisiunii, americanii ar fi 
sabotat conductele Nord Stream, fără să prezinte dovezi în acest sens și cel puțin un alt 
punct de vedere cu privire la afirmațiile făcute, bazându-se pe o declarație a 
președintelui Statelor Unite, Joe Biden, înainte de începerea războiului, care ar fi spus 
că, dacă rușii invadează Ucraina, vor distruge Nord Stream, că Victoria Nuland ar fi 
recunoscut că în Ucraina există laboratoare de arme biologice  și că la Tucker-Carlson 
aceasta ar fi declarat că ”Dacă Putin invadează Ucraina o să distrugem conductele Nord 
Stream. Ca să tăiem orice legătură cu alea.” 

În aceeași emisiune, radiodifuzorul a reluat discuția cu privire la reacțiile adverse pe 
care le-ar avea vaccinul anti-COVID asupra sănătății populației.  

Astfel, invocând o serie de reacții adverse ale vaccinului anti-COVID pe care le-a 
nominalizat și în alte emisiuni, potrivit cărora vaccinul afectează sistemul respirator și 
sistemul vascular, intervine remisia cancerului, moderatorul și invitatul emisiunii au 
discutat despre  faptul că, în Europa există ”Spre 90, 90 și ceva la sută” morți suspecte - 
sindromul morții  subite -, generate de efectele secundare ale vaccinului și că, potrivit 
unui studiu (fără să indice unde a fost făcut și dacă conține date științifice), efectul 
acestui vaccin are consecințe asupra creierului, de tip neurovegetativ, boli asociate 
Alsheimer-ului, ”boli care duc la deprecierea unor mase din creier...”, fără să prezinte și 
un punct de vedere al altor specialiști din domeniu care să confirme sau să infirme 
veridicitatea reacțiilor adverse ale vaccinului anti-COVID despre care au discutat, fiind 
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prezentată doar o singură opinie, cea indusă de moderator și jurnalistul Bogdan 
Camaroni (nespecialiști în domeniu). 

De asemenea, fără să prezinte și un alt punct de vedere cu privire la studiul 
respectiv, moderatorul și invitatul emisiunii au afirmat că, „Long COVIDUL” în mare parte 
e generat, e considerat pentru prima oară ca un fel de efect advers al vaccinului.” și că 
„Long COVIDUL” poate fi o chestie de la, ca un efect advers al vaccinării ... indus de 
deprecierea sistemului imunitar prin vaccinare la asta. Și sunt foarte multe boli care sunt 
acuma ale creierului. Deci după ce au luat-o pe alea cu inima, cu miocardita, cu tot. 
Acuma apar că sunt daune produse la creier. Bine, prima dată a fost cu sistemu’ 
respirator, după aia a fost sistemu’ vascular ...”, P-aia cu sistemu’ imunitar, cei cu cancer 
care au intrat în remisie de mult timp, au revenit, le-a revenit cancerul și acuma sunt 
aceste cercetări asupra creierului.”, afirmații care au fost de natură să afecteze 
informarea corectă și imparțială a publicului radioascultător. 

Per ansamblu, membrii Consiliului consideră că informarea publicului nu a fost una 
corectă și prezentată în mod imparțial și cu bună-credință, având în vedere că în timpul 
emisiunii nu au fost prezentate și alte puncte de vedere al specialiștilor din domeniu cu 
privire la efectele adverse apărute după administrarea vaccinului anti-COVID19. 

În afară de acest aspect, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a făcut o 
distincție clară între fapte și opinii, având în vedere că afirmațiile făcute şi informaţiile 
prezentate în timpul emisiunii analizate despre sabotarea conductelor Nord Stream și 
efectele adverse ale vaccinului anti-COVID (sindromul morții subite)  nu pot fi catalogate 
ca fiind simple “opinii”, “judecăţi de valoare” sau “convingeri”, în condiţiile în care din 
conţinutul acestora rezultă că au constituit afirmații factuale susceptibile de a fi 
demonstrate şi probate, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) 
din Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să asigure o distincție clară 
între fapte şi opinii.  

În consecință, 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 nu numai televiziunea, dar și radioul, în rolul său de a informa 
publicul în mod corect și cu bună-credință. 

 În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii au 
obligaţia de a prezenta în mod corect și cu bună-credință faptele şi evenimentele aduse 
în atenţia ascultătorilor. 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 
adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi 
narare. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii, 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, precum și de faptul că 
radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior cu 2 somații și 4 amenzi pentru încălcarea 
acelorași dispoziții legale privind asigurarea informării corecte, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 5.000 de lei.  

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor 
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

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: 
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANGUS RESOURCES SRL având licenţa 

audiovizuală  nr. R 027.5/01.02.1993, eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare 
nr. 047.5/07.12.2021, pentru postul GOLD FM din București, se sancţionează cu 
amendă 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 (3) din Legea audiovizualului  nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite pe postul GOLD FM, în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel 
puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de 
ştiri, următorul text: 

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio GOLD FM cu 
amendă de 5.000 lei, deoarece, în cadrul emisiunii ”Ce-i în gușă, și-n căpușă!”, din 
28 septembrie 2022, informațiile despre sabotarea conductelor Nord Stream și 
reacțiile adverse ale vaccinului COVID 19 nu au fost prezentate într-un mod corect, 
imparțial și cu bună credință, cu asigurarea unei distincții clare între fapte și opinii, 
astfel cum prevăd dispozițiile art. 64 din Codul audiovizualului.” 

  

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