
 
 Decizia nr. 612 din 22.10.2020 

privind amendarea cu 10.000 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 22 octombrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare, întocmite în baza mai multor 
sesizări, cu privire la edițiile emisiunii “Nașul special” din 3, 7, 8, 10, 19 și 23 septembrie 
2020, difuzate 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 rapoartelor de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legra 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale 
articolelor 40 alin. (5), 64 alin. (1) lit. a) și b) și 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea 
corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

Conform prevederilor din Codul audiovizualului: 
- art. 40 alin. (5): Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia 

să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să 
instige la violenţă. 

- art. 64 alin. (1): 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. 
- art. 66: În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes 

public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate 
imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea 
principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în 
dezbatere publică. 

În fapt, postul NAŞUL TV a difuzat mai multe ediții ale emisiunii “Nașul special”, 
Consiliul reținând că în cadrul celor din 3, 7, 8, 10, 19 și 23 septembrie 2020 
radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile legale în materie de informare corectă și, 
totodată, folosindu-se un limbaj jignitor la adresa unor persoane. 
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În ceea ce privește conțintul acestora redăm fragmente, cu titlu de exemplu, 

din sinteza constatărilor consemnate în rapoartele de monitorizare: 
 

- 03.09.2020: 
A. Prima parte a emisiunii a fost difuzată în intervalul orar 22:07-22:59  

Titlu: Q – FURTUNĂ PE PLANETA NAȘUL TV – 2Q2Q  
Temă: capcana care i-a fost întinsă lui Radu Moraru, prin invitarea domnului Băsescu la o emisiune pe Nașul 
TV, moderată de un alt coleg  
Radu Moraru: (...) Emisiune în care l-a avut invitat pe Petrov. Da? Turnătorul la Securitate, Băsescu. (...) 
Radu Moraru: (...) N-ai cum să nu-l întrebi, „Băi, Petrov, da’ tu ai fost securist, dom’le, ai fost turnător. Ai 
fost cu nume de cod Petrov.” 
Radu Moraru: (...) Să-l suspendăm pe trădătorul ăsta nenorocit de Iohannis, să-l trimitem la coșul de gunoi 
al istoriei. 
Radu Moraru: (...) Pe securistul Petrov. Omul care face orice ca s-o salveze pe amanta lui, Elena Udrea. (...) 
Pe amanta lui, Elena Udrea, care a furat de rupt împreună cu Cocoș și-o grămadă de bandiți, da? Și 
atuncea, Băsescu, pentru că amanta îl pistonează, trebuie să facă orice îi cere sistemul ca să fie bine. Ăsta 
este securistul de Băsescu. (...) Avea nevoie de scandal, jegul ăsta de securist, Băsescu, ca eu să fiu într-o 
situație de neales. (...) Așa cum Petrov s-a strecurat de 2 ori, da? Să fie președinte 10 ani. Deci, era turnător 
la securitate. Domn’e, n-a știut nimeni din statul mafiot că era turnător. (...) Păi dacă eu știam că Petrov e 
turnător la Securitate, în timpul emisiunii îl luam de ciuful ăla, când avea ciuf, uite așa (ridicând mâna și 
lovind în masă cu pumnul de 3 ori). Îl dădeam de masă. Nu se poate, mă, să fii turnător la Securitate și tu 
să candidezi la președinția României. 
Radu Moraru: (...) De Rareș Bogdan ați uitat când lua sacoșe? Lua 300 de mii de euro cu punga de hârtie 
de la Vanghelie. (...) 

 

B. A doua parte a emisiunii a fost difuzată în intervalul orar 22:59-23:58  
Titlu: Q – SE STRÂNGE LAȚUL DICTATURII MILITARO-MEDICALE! – 2Q2Q 
Teme: vaccinarea populației, încălcarea dreptului la viață privată 

Radu Moraru: (...) Chiloțarul ăsta să fie ministru secretar de stat la Sănătate unde e unul din cele mai 
mare bugete. (...) Dă titlul ăla „Am finalizat în martie”. Și zic, ce-ai finalizat, mă, băiatule în martie? Că tu 
erai cu chiloțăreala, cu... (...) (citind titlul de pe pagina de site) „România se pregătește de vaccinare. „Noi 
am finalizat lucrurile în martie” ”, spune chiloțarul Andrei Baciu. Și mă duc în timp, oameni buni, înapoi și 
zic, bă, deci, ăștia în martie, repet, ăă... trădătorul ăsta de neam și de țară, Iohannis, ne spunea să stăm 
liniștiți că e o răceală. Băiețașul ăsta deja în martie, deci, vă dați seama când a început, cam cu câte luni 
înainte. Din informațiile mele a început încă din decembrie 2019. Deci, chiloțarul ăsta, mai arată-l un pic, 
oameni buni, să vadă românii cine se ocupă de cheltuirea banilor. Deci, chiloțarul ăsta care a fost manechin 
de chiloți, da? în martie a închis contractul pe vaccinuri. Deci, el cumva a început în decembrie negocierile 
când știa, vezi Doamne, ăsta e Nostradamus, că 2020 va fi chiroțăreală nasoală cu vaccinurile gripale și a 
dublat cantitatea. (...) El din martie, încă nu era stare de urgență, nu era nimic. (...) 
(01.57/S6) În dreapta ecranului splitat a fost prezentată o pagină de site având titlul România se 
pregătește de vaccinare. „Noi am finalizat lucrurile în martie”. 
S7 Radu Moraru: (...) Uite, Hotnews-ul, da? (...) Zice, „Câte multe lucruri ai vrea (tu, cetățeanule – R.M.), 
să se afle despre viața ta privată în schimbul siguranței sanitare?” Adică, băi, boule, ești în stare să dai 
totul de la tine pentru promisiunea  că vei fi (în dreapta ecranului splitat a fost prezentată pagina de site 
Hotnews, având titlul Cât de multe lucruri ai vrea să se afle despre viața ta privată în schimbul siguranței 
sanitare? Incursiune în lumea aplicațiilor de contact tracing) safe din punct de vedere medical? Adică 
idiotule, dă mă tot și conturi ban... tot. Tot. Tot. Tot. Noi sistemul vrem să știm tot și-ți promitem siguranța 
sanitară. Ce, ei sunt Dumnezeu? (...)  Așa de frumos, deci, te întreabă, băi, idiotule, vrei să renunți la toate 
drepturile tale fundamentale în schimbul unei promisiuni de căcat, o să îți promitem viață veșnică, adică 
siguranță sanitară? Și tu spui, „Da, merg.” „Cât?” „Merg, merg oricât de departe.” După care vin frumos 
și spun „Incursiune în lumea aplicațiilor de contact tracing.” Poate nu știți ce-i asta. Păi, imediat vă 
lămurește OMS-ul. Adică, uite care e treaba, dacă vreți să scăpăm de oricine, îi facem traseul și tu la un 
moment dat pe traseu băgăm că s-a întâlnit cu un COVID și automat, dacă te-ai întâlnit cu COVIDul, 
zdrang. Când s-a întâmplat treaba asta? Azi. Păi, azi, PSD-iștii au avut cel puțin doi inși loviți de COVID 
ieri, care erau gata cică să voteze să cadă Guvernul să aibă și cvorum dar nu au mai avut cum să vină la 
vot că s-au întâlnit cu COVIDul și au intrat în carantină. 

 
- 07.09.2020: 

Titlu: Q – MARILE MINCIUNI ȘI MAREA CAPCANĂ - 2Q2Q  
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Teme: încălzirea globală, purtarea măștilor de către elevi, lipsa tratamentelor anti-COVID ș.a. 
Prin telefon: Florin Deaconu – profesor de economie, Ziaristuldeolt 
Radu Moraru: Uite că Hotnews l-a întrebat pe fizicianul Cristian Presură dacă pot fi băgate cipuri prin 
seringă cu vaccin. Un vaccin, oricare. Vaccinul minune al lui Bill Gates sau cu orice vaccin. Răspunsul lui 
Presură, simplu, „Da, se pot băga. Dar asta este o teorie a conspirației.” E interesant. De aia trei mari 
companii care au anunțat că au vaccinul gata, toate sunt flancate, zici că de câte un securist, nu de un 
securist, de câte un nanotehnist, de firme de nanotehnologie în domeniul medical. Mă, da’ de ce e nevoie? 
Că vaccinul știam că se face din niște substanțe ca apa... Ce să caute nanotehnologia mână în mână cu cei 
care vor face vaccinul minune? 
Radu Moraru: (...) Cred că am fost primul care a dat care este recomandarea și din moment ce eu v-am 
spus din martie, c-am sursele mele bune, că hidroxiclorochina.... și hidroxiclorochina a fost băgată în 
protocol după 5 luni. După 5 luni după ce am spus, nu înseamnă că eu am avut dreptate? Și că puteau să 
nu moară atâția oameni. (...) De ce cumpărați morgă mobilă și nu una, ci mai multe? Răducu, arată 
imaginea și apoi luăm pe invitatul nostru surpriză în direct. Deci, avem imaginea din România liberă, mai 
arată odată ca să vadă oamenii clar. Este o morgă mobilă, frigorifică, în care intră 24 de cadavre. (...) Nu 
știu, spuneți clar, am cumpărat morgi mobile atâtea, în care intră 24 de cadavre, cum scrie pe instrucțiuni, 
pentru ce? (...) Nu trebuie mai multă transparență? De ce să ne speriem acuma? 
(03.20/S2) În dreapta ecranului splitat, a fost prezentată fotografia cu interiorul unei morgi mobile, având 
număr de MAI, în care se pot observa rasteluri metalice.   
 Radu Moraru: (...) Fiindcă încă o dată, noi nu avem un studiu științific care să demonstreze că măștile sunt 
bune la ceva în lupta cu COVID-ul. Nu avem. 2. La restaurante, astăzi, când se începe școala imediat, la 
restaurante pot să stea patru oameni, poate la o întâlnire de afaceri cum a fost a lu’ Covid Organ care să 
stea fără mască. (...) 
Radu Moraru: S-a dovedit că niște câmpuri magnetice facilitează, frăgezesc, nici nu știu cum să spun, 
vulnerabilizează membrana celulei și virușii pe care-i avem în tot organismul intră lejer în celulă și te 
îmbolnăvești și mai repede și foarte tare. ...um dai drumul la niște câmpuri magnetice, cu care încă n-am 
fost obișnuiți, noi cei de pe planetă, când sunt studii care arată că... Și aici vreau să te întreb, dacă valul 
doi trebuie să înceapă cu elevii? (...) 
Radu Moraru: ANCOM-ul, care trebuie să controleze bine aceste câmpuri magnetice, oameni buni, rămâne 
c-o perioadă fără șefie. Pleacă Sorin Grindeanu, fostul premier, candidează și până vine celălalt n-o să 
răspundă nimeni. Deci, practic la ANCOM n-o să fie un șef care să știm că ăla ne păzește pe noi  și  copiii 
noștri. Și noi trebuie să fim foarte atenți, fiindcă, repet, dacă ăștia dau drumul, acum la câmpurile astea 
exact când nu există șef la ANCOM. Doi. Nu s-a făcut nicio licitație, oameni buni. Voi vă dați seama toate 
antenele astea sunt instalate fără să existe licitație? (...) Păi, nu cumva ducem copiii și ăștia dau drumul la 
câmpurile magnetice fără nici o supraveghere. Nu există șef la ANCOM. Ăla care vine o să zică, stai 
dom’le că până am venit...  n-am știut ce-au făcut ăștia. E sat fără câini. Că nu trebuie mult. O săptămână. 
Deci, o săptămână, două săptămâni și ne-am umplut nu doar spitalele României, că probabil de aia 
spitalele nu mai vor să ia pacienți că pregătesc terenul pentru covizi, noii covizi și de aia limitează pacienții. 
(...)  Că o să avem copii mulți bolnavi. (...) 
 

- 08.09.2020: 

Radu Moraru invită oamenii să distribuie emisiunea lui, astfel încât și cei duși cu pluta sau spălați pe creier să 
o vadă: 

Radu Moraru: Și aicea vă spun o chestiune foarte interesantă pe care am observat-o în cei 30 de ani, omul 
crede funcția. Deci, dacă dobitocul acesta, criminalul acesta de Arafat este cine este în funcție, poate să vină 
un geniu, cam așa e diferența, geniul poate să spună ceva, să spună adevărul … dacă dobitocul acesta de 
Arafat, criminalul, spune orice aberație, lumea îl crede pe Arafat. De ce? Păi dacă are toată mass-media, 
nu-i normal să fie crezut Arafatul? ... 

Radu Moraru: Eu vă spun, băieții ăștia, dacă nu au implementat anul acesta planul lor, marea ordine 
mondială, au luat-o în brațe, au … era să spun ce … gata, că iese poporul. ...s-a dovedit că toate testele de 
până acum, exact ce vă spun eu, de luni de zile, ai demonstrat că ai Corona-virus, idiotule care ai crezut în 
testele statului mafiot, îți spun de acum, ești un idiot, pentru că 6 luni aveai posibilitatea să te informezi de 
la mine că îți depistau că ai Corona-virus, dar nu Covid-19. Că ai, da, ai o gripă din familia Corona-virus, 
adică ai gripă, măi boule! Și te-ai dus ca prostul la spital. .. 

Radu Moraru: Hai să vedem pe cine trebuie să credeți. Pe mine, Radu Moraru sau pe următorii. Radu Moraru 
comentează mai multe personalități politice cărora le atribuie diverse nume. De exemplu, pe ecran a fost 
afișată o fotografie a lui Klaus Iohannis și numele LaGăRBo$ iar Radu Moraru comentează: -Ia uite, îl 
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credem pe LaGăRBo$$? Îl credem pe LaGăRBO$$? .... Da, asta este. LaGăRBo$$. (…) Organu. Păi 
acesta e un organ, acesta puteam să-i spun Pulanul, că milițieni știți că foloseau pe vremuri pulanul acela 
de plastic, acela de băteau … Organul, da? Ce să … acesta execută ce i se spune. Are niște șantaje cât 
etajele de la Intercontinental. – Pe ecran a fost postată o fotografie cu Ludovic Orban 

Hai să vedem, următorul. Îi credeți pe ăștia? -Este postată o fotografie cu Raed Arafat, pe care scrie 
ARAHATU.- Bun, acesta este Arahatu. De ce? Păi a făcut rahat din tot ce înseamnă salvare în România. De 
la Apuseni, de la Colectiv, de la Covid, de la ce vreți voi, a făcut rahat din tot. Nimic nu a construit acest 
individ. În schimb, la piața de organe, am aflat că este nereglementată, iar avioanele care duc organe cui 
trebuie sunt neînregistrate, ca și amărâtul de avion cu care s-a prăbușit bietul Iovan. 

Radu Moraru: Și acum îmi dau seama, Răducu, că l-am uitat pe prostalanul acesta, securistul acesta 
nenorocit, cărăotorul de valize ale lui Omar Haissam. Cum îl cheamă, mă, prostalanul acesta de la PSD, 
acesta de are misiunea de la Secu să prăbușească PSD-ul la 17%. Ciolacu. … Cel mai prost PSD-ist din 
istorie, securist care trebuie să prăbușească PSD-ul. 

Radu Moraru critică folosirea măștilor și spune: Fraierilor, masca ucide. Nu pe loc, încet, încet, dar ucide. Și 
asta e dovedit științific. Pe când voi ați ales dovada științifică a arahaților care ne minte, nu de ieri de azi, ci 
de 30 de ani. Și de aia dau exemplu cu arahatul, că arahatul practic, ce v-a spus? 
 

- 10.09.2020: 
Radu Moraru reia comentariile la adresa unor politicieni, asemănătoare cu cele din emisiunea din data de 
08.10.2020, de la sel. 20-reper 38:50.  
Radu Moraru îl prezintă astfel pe Raed Arafat: 
Dar Arahatu zice că fără masca asta nu poți să ai educație, nici tu copil, nici tu părinte să-ți duci copilul la 
școală. Și atunci eu vă întreb, unde este convenția aia ONU privind drepturile copiilor? … Arahatu face 
pipi pe ONU. Cum v-am spus, ele este un gay care nu are nici copii și de aceea că probabil nu se pricepe 
nici la copiii și nici la sănătate, fiindcă, după cum știți, nu a profesat o zi. El a terminat facultatea cum a 
terminat-o, nici nu are rost să comentăm și a avut bafta vieții lui să fie bine sprijinit de serviciile secrete cu 
care a făcut o grămadă de afaceri, iar DNA-ul nu-l întreabă de nimic … 

Radu Moraru afirmă următoarele despre Marcel Vela: Manivelă acesta, mare turnător la securitate, mari 
probleme, și-a turnat prietenii, probleme sexuale uriașe, cu asta este șantajat, nici nu are rost să zic mai 
multe. Este execrabil, că acesta organizează alegerile. 
Radu Moraru anunță difuzarea unui filmuleț în care Tucker Carlson, de la Fox News, vorbește despre 
pandemie. (20-42:10-)  
Radu Moraru: Eu zic că minciuna asta nu poate să mai meargă mult. Am văzut astăzi interviuri cu mari 
doctori francezi, mari specialiști, am văzut Franța la ce umilințe este supusă, am văzut România, elevii, la 
ce umilințe sunt supuși de Arafat. ”N-ai mască, ieși afară!” Băi, Arafat, băi, cum îți permiți tu, mă … Băi, 
băi, asta nu-i țara ta, băi, băiatule. Băi, tu ar trebui să ne pupi în fund, pe tălpi, pe ce vrei tu, la ce ți-a 
oferit țara asta a noastră, cu români atât de buni, de toleranți, români care iată, l-au făcut pe Iohannis 
președinte, pe Helvig, șef de SRI, pe tine te-au făcut mare mahăr. Noi suntem buni, măi. … 

 
- 19.09.2020: 

1. Postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 19.09.2020,  în intervalul orar 16:05:46 - 19:01:24 
emisiunea „Nașul Special” (cu mențiunea „DIRECT” pe ecran și „EDIȚIE SPECIALĂ”), realizată în prima parte 
(între orele 16:05:46 - 17:08:24) de Radu Moraru (jurnalist) și s-a transmis (în direct, între orele 16:59:50 - 
19:01:24) mitingul din Piața Universității, astfel au fost redate discursuri (de la tribună) ale manifestanților și s-au 
difuzat de la fața locului, interviuri cu aceștia (de la acest miting), luate de către Gabriela Calițescu (realizatoare 
Nașul TV; după ora 17:08:24), în partea a doua a emisiunii. În timpul transmisiunii mitingului din Piața 
Universității, a mai vorbit la început (între orele 16:59:50 -  17:08:24) și Radu Moraru (jurnalist). Mitingul din Piața 
Universității s-a desfășurat sub titlul: „PROTEST ÎMPOTRIVA UMILIRII COPIILOR”.  

1.1 Titluri afișate pe ecran în prima parte a emisiunii : Q-ADEVĂRATELE MASTI, ADEVĂRATELE 
TESTE COVID19! – 2Q2Q. 

 La ora 16:10:44 (sel 1), Radu Moraru (jurnalist) a vorbit despre românii care se strâng în Piața Universității, 
despre așa-numitele „ adevăratele măști” și „adevăratele teste covid-19” despre „care s-au făcut în România 
până astăzi și de mâine încolo, care nu sunt omologate, care nu arată covid-19 (...) Ci arată coronavirus”.  

sel.1-16 
Radu Moraru (jurnalist, sel.1): Ăștia sunt acești așa-zis globaliști, care vor să pună pe mumia de Biden, 

care repet este un „mort – viu” și de aicea pleacă totul, oameni buni. Până nu înțelegem că asta-i lupta, n-o să 
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înțelegem nimic din ce ni se întâmplă. N-o să înțelegem nimic din ceea ce iată astăzi vor românii să spună, să 
protesteze și se strâng în Piața Universității, fiindcă nu mai suportă. Și este libertatea oamenilor liberi care nu 
mai suportă minciuna, pentru că despre asta este vorba. Despre adevăratele măști și despre adevăratele teste 
covid-19. Și v-am promis că în premieră, uitați așa arată (n.n. – acesta arată un așa-zis test ) atât, e un pachețel, 
nu l-am desfăcut până acuma,  l-am primit din Germania, este omologat în Germania și în toată Uniunea 
Europeană, spre deosebire de testele care s-au făcut în România până astăzi și de mâine încolo care nu sunt 
omologate, care nu arată covid-19, da? Ci arată coronavirus. Da’ noi i-am internat pe toți cu covid-19 deși mulți 
au coronavirus, d-aia au inventat șmecheria „asimptomatici”. Domne din toți internații cu coronavirus, i-au zis 
covid-19, fals, da unii foarte puțini au avut covid-19 și au și murit pentru că le-au dat hidroxiclorochină. Pentru 
că nu le-au dat protocolul la timp, protocolul nostru a fost strâmb câteva luni de zile. Și acuma, v-am spus, avem 
cunoscuți care au murit spunându-li-se „domne n-avem hidroxiclorochină da’ o să vină remdesivirul”. Deci 
despre asta este vorba oameni buni. 

 Radu Moraru (jurnalist) a prezentat (sel.6) câteva pasaje din Biblie (Luca 12:52 și 12.53) despre dezbinare și 
a afirmat că părinții, bunicii trimit copiii la școală cu mască neconformă și de ce nu-i trimit cu măștile prezentate de 
acesta, că au fost păcăliți. S-a mai vorbit despre anumite cazuri ascunse și tratamentul corect împotriva covid-19. 

Radu Moraru (jurnalist, sel.6-rep.00:38;): Și s-a ajuns oameni buni, la așa ceva. Pe ce? Pe o temă falsă. 
Repet, fiecare părinte, fiecare bunic, fiecare om care știe ce înseamnă copil, el tre’ să se gândească, stai domne, 
de ce-l trimit eu la școală pe copilul meu cu mască neconformă, care nu ajută la nimic, care-i face rău și o să 
vedeți săptămâna viitoare, deja au fost cazuri da’ au fost bine ascunse. Ok, am zis, mai stăm că e timp. Să vedeți 
săptămâna viitoare ce o să fie. De ce nu dăm copiilor măștile acestea, ați văzut, scumpe, ca lumea. Dar repet alea, 
sunt pentru a intra temporar într-un câmp de luptă. Deci oameni buni, ei spun, ei spun, virusul ucigaș covid-19, 
noi toți cei care suntem în echipa Nașul TV, toți, voi care vă uitați, milioane de atâtea luni, voi știți că nu-i un 
virus ucigaș. E ucigaș fiindcă nu i se dă tratamentul corect. Da’ presupunem că e ucigaș cum spun ei, da? Păi 
domne dacă-i ucigaș, înseamnă că ei ne cer să ne trimitem copiii în câmpul de luptă al virusului ucigaș cu niște 
măști făcute din hârtie igienică, repet. Înc-o dată, eu vă spun, asta uitați-vă la ea, nu trece pân’ ea. Pân’ tifonul 
ăla trecea. Deci dacă eu îmi pun din asta, măcar sunt sigur, uite o pun și de trei ori, e mult mai bună (n.n. – 
acesta folosește probabil hârtie igienică în loc de mască), dar nu e bună pentru că și asta face rău și repet nu 
protejează de viruși, acoperă mai bine bacterii. Deci eu îi întreb pe toți părinții și bunicii. V-au păcălit și v-ați 
lăsat copiii la școală, da? Într-un câmp de luptă cu virusul ucigaș, păi înseamnă că sunteți iresponsabili, că i-ați 
trimis cu hârtie igienică la gură, să se lupte cu virusul ucigaș. De ce nu le-ați spus, de ce nu v-ați interesat, de ce 
n-ați cumpărat din magazine cu 250 de lei minim, am spus, aceeași mască era 500 de lei la, în altă parte. De ce 
nu v-ați dus să cumpărați aceste măști, să-i trimiteți pe copilașii voștri cu aceste măști. Și să le puneți și ochelari, 
că masca n-are și ochelari, da? Asta presupune masca, copiii voștri nu-și pun mâna la ochi. Păi numai eu îmi 
pun mâna la ochi de câteva ori pe zi. (...) (rep.03:19) De ce nu le-ați cumpărat, ca să-i trimiteți în câmpul de 
război al virusului ucigaș, cu tot ceea ce trebuie. N-ați știut? N-ați știut? Știți care-i bafta voastră? Bafta voastră 
este că deocamdată covid-19 n-are treabă cu copiii. Asta-i bafta. Că dacă era adevărat ce vă spunea „arahatu”, 
„iohanul”, toți „arahații” așa am să le spun, dacă era adevărat ce vă spuneau toți arahații din România, 
înseamnă că voi erați criminali, v-ați trimis copiii în câmpul de luptă al virusului ucigaș covid-19. Deci       i-ați 
crezut pe ei, v-au atras în capacana asta, deși ei v-au spus că e virusul ucigaș. Norocul vostru ăsta e, că virusul 
ucigaș de fapt, covid-19 ucigașul, n-are treabă cu copiii. A și atuncea vine omul și zice: bă fii atent, da’ băi ce zice 
Nașul, într-adevăr are logică”, adică și ultimul prost din clasă pricepe. Din clasa părinților, stați un pic, copiii-s 
mai deștepți. „Păi stai un pic atuncea de ce dacă nu e, de ce tre’ să-i punem mască copilului”?  „De ce tre’ să-l 
legăm cu sfori? Pe copiii, sau cu sârmă? Ca pe sclavii de la 1800 din America? Că ăia n-aveau mască, măcar, 
adică erau puțin mai bine. De ce?” Dacă, ceva nu-i logic. Ori e virusul ucigaș am trimis copiii în câmpul 
virusului cu hârtie igienică la gură și practic suntem criminali, nu, voi, că eu nu, eu n-am trimis copiii. Deci voi, 
cei care v-ați trimis copilul la luptă cu virusul ucigaș la școală, cu hârtie igienică la bot, voi sunteți criminali. V-
am spus, v-a iertat Dumnezeu,      v-a salvat, nu sunteți criminali fiindcă virusul ucigaș n-are treabă și nu este, 
covid-19 și n-are treabă cu copiii. Și atunci întrebarea este, de ce tre’ să poarte măști? De ce tre’ să fie educați 
așa?  

 Radu Moraru (jurnalist; sel.9) a făcut afirmații despre cât riscă (autoritățile) care-l ascultă pe Arafat, în cazul 
celor care nu vor să poarte mască la vot și a mai vorbit despre un așa numit plan. 
Radu Moraru (jurnalist, sel.9): Vreau să mai spun ceva oameni buni ca să înțelegeți în ce țară trăim. Arafat, 

care v-am spus e un fel de comisar sovietic de pe vremuri, a zis că cine n-are mască nu poate să voteze în 
România, nu poa’ să intre. Și acuma vă dați seama cât riscă cei care-l ascultă pe Arafat. Păi riscă șefii birourilor 
electorale, riscă pușcăria. Jandarmii, polițiștii care nu lasă oamenii să intre să voteze cu mască, fără mască, riscă 
pușcăria, repet, aici e pușcărie. Nu amendă penală, e pușcărie. Deci „arahatu” împreună cu toți „arahații”, da? 
De trădători de neam, nu scoate unu’ un sunet pentru că ei știu că „arahatu” este porta- vocea, ei n-au voie să 
comenteze peste „arahat”, da? Păi ce zice „arahatu”? „Nu poți să intri să votezi dacă n-ai mască, îți dăm noi 
mască.”  Și tu ca om liber, că tu hotărăști dacă-ți pui mască sau nu, nu hotărăște nimeni pentru tine, tu spui „nu 
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vreau”. „A, nu vrei, nu votezi”. Problema „arahatului” este că și Răducu arată știrea, da? Că el nu înțelege 
absolut nimic, pentru că el este văr cu Omar Hayssam. El este dintr-o lume unde nu există democrație, unde nu 
există creștinism, da? El de acolo vine și acolo a rămas, problema e că de ce-i permitem noi creștinii de aici, să 
lupte împotriva noastră, pe banii noștri, „arahatu” îi plătit de voi, de mine, de noi toți. Și noi îl plătim să lupte 
împotriva noastră. Să încalce legi, Constituție. Arafatule, nu merge. Nu-i ca la cârciumi, ca la bordeluri unde 
într-adevăr poți să-l obligi pe om cu or(...) ministru, să-și pună botniță când merge la cârciumă sau la unde vreți 
voi. Aici e un drept fundamental, la „a vota” și el trebuie modificat prin lege. Deci voi tre’ să dați o lege, 
Arafatule, prin care să spuneți, că astăzi e constituțional să votezi doar cu mască. Că v-am dovedit, toate secțiile 
de votare, toți membrii secțiilor de votare care au fost mințiți că mizeria asta de mască îi va proteja, nu-i va 
proteja, de covid. Uite, hârtie igienică (n.n. – acesta rupe o mască), nu protejează de covid și scrie pe ea. Degeaba 
vin ceilalți cu mască, nu protejează. V-am spus, dacă toți primesc măști și ochelari din ăia, da. Da’ eu vă întreb pe 
voi toți acuma. Bine și dacă-mi dau jos ochelarii, da? 
(n.n.  – s-a afișat pe ecran textul cu mențiunea pe ecran G4Media.ro: Arafat: Nimeni nu va fi împiedicat să voteze/ 
Dacă cineva nu vrea să poarte masca în interiorul secţiei, înseamnă că riscă viaţa celor din jur/ E posibil ca 
membrii comisiei să nu permită intrarea şi exercitarea votului pentru cei care nu respectă regulile.) Sau îmi dau jos 
masca aia profesionistă. Păi eu vă întreb, virusul stă pe loc atunci, ce, nu mai iese? „Zice, bă, stai un pic că a zis, 
Radu Moraru își dă jos ochelarii ăia de schi, își dă jos masca aia de gaze”, virusul zice: „bă gata, stăm cuminte 
acuma, nu, nu mai ieșim din gură, pe nas, pe ochi, nu mai ieșim, stăm cuminți”. Da’ ce virusu’ ăsta-i dresat? Sau 
cum e, stă? Nu vedeți că n-are nicio logică? Dar totul face parte dintr-un plan, să vadă cât suportă românii? Cât 
de proști pot fi românii să pună botu’ la minciunile spuse de toate televiziunile mincinoase? Cât de proști? S-a 
dovedit, îmi pare rău s-o spun, că unii sunt foarte proști. Alții sunt doar foarte speriați și când ești speriat știți 
cum e, cred că ați fost speriați în viață.     

1.2 Între orele 17:08:24 - 19:01:24, în a doua parte a emisiunii „Nașul Special” s-a continuat transmisiunea 
(mențiuni pe ecran: „DIRECT”, „PIAȚA UNIVERSITĂȚII”) mitingului din Piața Universității și s-au difuzat 
discursuri ale manifestanților (de la tribună), comentarii ale Gabrielei Calițescu (realizatoare Nașul TV), dar și 
interviuri luate de către aceasta, de la fața locului cu manifestanții (de la ora 18.00:49). Mitingul din Piața 
Universității s-a desfășurat sub titlul: „PROTEST ÎMPOTRIVA UMILIRII COPIILOR”.   

Titluri afișate pe ecran (între orele 17:08:24-17:17:45): Q-ADEVĂRATELE MASTI, ADEVĂRATELE 
TESTE COVID19! – 2Q2Q;  
 Titluri afișate pe ecran (între orele 17:17:45 – 19:01:04): PROTEST ÎMPOTRIVA UMILIRII 
COPIILOR 

1.2.1 De la ora 18.00:49 au fost difuzate (în transmisiune directă) și interviuri cu manifestanții din 
Piața Universității, realizate de Gabriela Calițescu (realizatoare Nașul TV). Au mai fost redate și mesaje (de la 
tribună) ale unui manifestanți. 

 În interviul (sel.25) cu Răzvan Constantinescu (medic), s-a vorbit despre purtatul măștii de 
către copii, sau de alte persoane și s-au făcut afirmații despre guvernanți și deciziile acestora în contextul 
pandemiei de covid-19.   

Gabriela Calițescu (realizatoare Nașul TV; sel.25): Dragii mei sunt aici cu domnul doctor, un doctor care 
merită toate aplauzele românilor spun eu. Și aș vrea să vă întreb domnul doctor, de ce românii, iată, sunt aici 
foarte mulți, și îi felicităm pe toți, rușine bucureștenilor care iată nu sunt (...) prezenți, că m-aș fi așteptat să văd 
mult mai mulți având în vedere pericolul la care ne expunem copiii. De ce nu trebuie să lăsăm copiii cu masca pe 
gură atâtea ore? 
Răzvan Constantinescu (medic; interviu; sel.25, rep.00:33): Sigur este dăunător și pentru sănătatea lor, dar 
mai ales trauma psihică. Și să spunem că astea ar merita, dacă masca ar avea vreun rol protector. Ori cvasi - 
totalitatea studiilor arată că nici vorbă ca masca să prevină infectarea cuiva. Un rol minor poate avea atunci 
când eu sunt bolnav și nu vreau să vă infectez pe dumneavoastră, dar dacă sunt bolnav, adică am simptome, asta 
înseamnă, asimptomaticii nu transmit infecția. Dacă sunt bolnav, stau acasă, nu umblu cu masca. Ori la copii 
este cum am spus și eu acolo, este uluitor, e aberant total. Unu, copiii nu fac boala. Doi, deci ei pot fi cel mult 
asimptomatici. Asimptomaticii nu transmit boala, adică nu poate aduce copilu’ de la școală, la bunicul lui, să-l 
omoare. Este derizoriu să ne închipuim că ar putea avea vreun efect. Sunt studii care chiar medicilor chirurgi, 
asupra lor zic s-au făcut aceste studii și au arătat că inclusiv în sala de operație, infecțiile postoperatorii au fost 
mai reduse în experimentul fără, nu știe nimeni de ce, fără mască. Bun, bacterii, de asta stă chirurgul ca să nu, 
când vorbește cu asistenta, picăturile alea să nu cadă, sau în rana pacient, în plagă. (sel.26, rep. 02:06) Dar 
pentru un virus este pur și simplu dement să folosim așa ceva. Mai ales copiii se joacă, aleargă, au muci și 
transpiră, scuipă,  și-ating cu mânuțele masca, o scapă pe jos, pune-o la loc, o rup, vor alta, pur și simplu este o 
bătaie de joc la adresa unor suflete că ei încă nu sunt formați ca persoane. Adică dacă și-ar bate joc de mine ar fi 
una, da’ să-mi bat joc de ăsta micu este o crimă.  
Gabriela Calițescu (realizatoare Nașul TV; rep.02:38): Totuși ce se întâmplă cu ai noștri guvernanți care iată 
au luat astfel de decizii absurde împotriva cetățenilor români? 
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Răzvan Constantinescu (medic; interviu; sel.25, rep.02:45): Am putea crede la prima vedere că sunt pur și 
tâmpiți. Or fi, da’ nu ăsta-i principalul motiv, principalul motiv este obediența  față de structurile interesate în 
acest haos și care îi au în mână. Nu există în momentul ăsta, nu numai în România, în majoritatea statelor, 
conducători care să nu fie șantajabili și o să vedeți în următoarea perioadă că mulți dintre actualii conducători 
de state, guverne, instituții internaționali, Vaticanul, vor dispărea. Unii vor fi anunțați că au, au fost infectați cu 
covid, alții s-au sinucis. O să vedeți aceste lucruri și atunci vă veți gândi la ce-am spus eu că nu există conducere 
statală în țări importante care să nu aibă toți membrii șantajabili. Nici un om curat nu poate accede oricât ar fi 
de carismatic, oricât ar fi de pregătit profesional, nici măcar pe listele electorale nu poate ajunge. Și atunci 
ajungem în democrație, asta e una din tarele democrației să fim conduși de cei mai tâmpiți dintre noi. Nu e nicio 
surpriză, îl vezi pe Tătaru și te gândești, băi, ăștia-s medicii din România? Nu sunt ăștia.  
Răzvan Constantinescu (medic; interviu; sel.25, rep.05:13): Nu prea au ce face, nu poți lupta în individualități 
cu sistemul. Și mai este un factor extrem de neplăcut, da’ așa cum am lăudat trebuie să recunosc și lucruri 
negative și anume frica. Ea are rădăcinii încă dinainte de revoluție și acuma cu lupta asta pentru supraviețuire, 
ieși medic, ai un post bine plătit acuma datorită ciumei roșii ni s-au triplat salariile. Ți-e frică, amintindu-ți  de 
ceea ce se întâmpla înainte de 89 da’ și acuma când vezi urgia care a (...) ți-e frică că vei pierde acest post și 
familia ta va rămâne pe drumuri. E foarte simplu. Sigur că aici o contrabalansare ar fi cultura (...) (rep.06.22)  
Eu aș intra în pământ dacă mâine, să zicem așa prin, v-aș spune m-am răzgândit, am vorbit prostii până acuma, 
sunt bune măștile. N -aș mai exista ca om. 

 
- 23.09.2020: 

Titluri afișate pe ecran pe parcursul emisiunii: Q – DUȘMANII SUNT TRĂDĂTORII DIN INTERIOR! – 
2Q2Q și  Q – COVID 19 -  TEST ÎN DIRECT CU RADU MORARU – 2Q2Q 

Radu Moraru: ”Hai să vedem care e scenariul acela de care m-am prins. [...] Exact același scenariu... Avem pe de o 
parte.. încep unii să urle, cum este OMS-ul, da? [...] ...Asta este strategia. Este o armă psihologică să vă facă 
creierul zob. Deci, nenorocire.. OMS-ul face anunțul: D-le la iarnă pierdem bătălia cu pandemia... Ia uitați câte 
coșciuge... ...Mă duc la Johannis! Ca să văd ce zice acum Johannis. O bagă pe aia cu stați liniștiți. Când OMS-ul 
urla, Johannis spunea: Stați liniștiți, e o gripă banală, o răceală simplă. Asta zicea Johannis Lagăr Boss, cum l-
am botezat. El e șeful lagărului, da? Numit România. [...] Deci ăia urlă cu toții că o să murim cu toții la iarnă, o 
să dormim direct în coșciug ca să nu obosească rudele, familiile... ne culcăm direct în coșciug. Că asta spune OMS-
ul. Johannis spune stați liniștiți, e o gripă banală sau răceală banală. 
Mergem mai departe. Cine s-a speriat de la OMS-ul ăsta. Trebuie să fie unul speriat care începe să agite apele, să 
urle, să dea. Uite că l-au găsit pe nebunul națiunii – Banciu.[...] Bă, acuma la Banciu, fiind nebunul națiunii și 
simpatic de foarte multe ori te gândești ori e la caterincă, la mișto, ori a dat-o serios. […] 
Cine s-a mai speriat: sindicaliștii din educație. Nu am văzut profesorii să iasă. Domnule, sindicaliștii!!!! 
Sindicaliștii spun: vrem vaccinarea profesorilor. Deci nu se mai poate fără! Vă dați seama cum e? Nu mai 
trebuie să fie obligatoriu. D-le, ne încolonăm cu toții că vrem cu toții. Și asta o spun sindicaliștii din Educație. Și 
ăștia s-au speriat. Întrebarea este simplă: ăștia vor să se vaccineze, dar dacă nu știu cu ce. Că nu există. Nu vor 
să ia chestii simple, care există, da? Nu vor hidroxiclorichină, nu vor aia, nu vor aia.. și astăzi, vă spun, am o 
surpriză... Da, da.. Hidroxiclorochina... Nu vor, nu vor lucruri care există […] Deci sindicaliștii vor vaccinarea 
profesorilor dar în strigătul lor este așa: Noi vrem să fim primii, să nu se uitați, cu noi să înceapă!!Doamne 
ferește! fără să știm despre ce este vorba. Cum se cheamă vaccinul, când va fi gata, ce conține.. voi vă dați seama 
ce au reușit ăștia să facă din creierele unora? ZOB! 
Radu Moraru: Acest medicament era 10 lei cutia înainte de pandemie. Și este celebra hidroxiclorochină. O luai din 
farmacie ca pe aspirină, fără rețetă. Este al doilea cel mai vândut medicament după aspirină. Și astăzi. A fost 
folosit de două miliarde de oameni. Ați auzit ce a spus Didier Raoult, da? Deci era 10 lei. Este medicamentul 
minune care a salvat vieți, milioane de vieți. Puteai să îl iei fără rețetă. cum s-a auzit, cum s-a pronunțat... și eu am 
fost, din păcate printre primii care a spus: Domnule, hidroxiclorochina, a zis Didier Raoult..[…] România avea 
hidroxiclorochină cât cuprinde, nu doar pentru șmecheri cum se întâmplă acum […]. Când vor să mă ridice cu 
izoleta eu le spun: Băi, eu am test aprobat de Germania și în toată Uniunea |Europeană. Germania, Madame 
Merkel, Johanne! Deci nu mă poți lua cu C|OVID-ul! Îți bagă, cine știe o seringă din aia cu virus. Că virușii se 
păstrează în laborator. Să nu credeți că COVID-ul ăsta nu e pre... Ba da, e în toate laboratoarele care trebuie. 
Avem ce trebuie! Avem și asta! Ne apărăm! Și apărăm toată echipa. Am făcut rost foarte greu. Dar nu din 
România. Dintr-o altă țară. Și zinc. Zinc cred că se mai găsește în România (...) Pentru toată echipa Nașul TV ca 
să putem rezista în orice condiții și dacă trag în noi cu seringi cu COVID.. 
Radu Moraru: ”Deci, nu ai voie să fii altfel. N-ai voie să gândești altfel. ...Nu, domnule, la noi nu se poate! La noi 
vine guvidul ăsta de Lucovid Organ care vrea să fie dați afară profesorii care gândesc altfel. E un profesor care a 
spus, a postat pe Facebook că el nu vrea măști, nu crede în măști și că el își încurajează elevii să nu poarte măști. 
Trebuie să fie dat afară din învățământ!!.  Deci, jegul ăsta uman de Lucovid Organ, deci cu nume de boală a 
ajuns exact pe mentalul lu ta-su securistul. Tac-su a fost securist! Bine că nu vreți să fie bătut în piața publică, 
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spânzurat.. Lucovide! Păi ia să vedem: credeți că profesorul ăla de nebun a spus ce a spus pe Facebook? [...] Deci 
de la început luam toți preventiv, cum a luat și președintele Trump și alți președinți, cum a spus și Didier Raoult 
și ne pun să purtăm mizeria aia. Nu, domnule, cine gândește altfel trebuie dat afară. Dar ei nu au argumente. Încă 
o dată: în afară de câțiva medici rătăciți care nu înțeleg pentru că nu îi duce capul, repet, nu îi duce capul.. Trebuie 
să ai o logică, da? Trebuie să ai o logică să vezi că mizeria de cârpă nu are cum să te protejeze. [...] Bă, ai masca 
pe nas, dar virusul nu intră pe lângă ea, mă!? Pe bune? Virusul este ca un gaz. Nu îl vezi. (..) Deci te contrazici 
cu oamenii ăștia care îmi spun că dacă îmi pun mizeria asta de mască, da, jegul ăsta de mască din hârtie 
igienică, da... [...] Virusul intră peste tot! Nu are cum să stea un țichi din ăsta de la chiloți și cu hârtie igienică să 
nu intre virusul ucigaș. Și ucigaș! Că așa îi spuneți voi! Virusul ucigaș! Și virusul ucigaș stă el în căcatul ăsta de 
hârtie, iertați-mi expresia, da? Și sunt doctori! Și asta nu își dau seama că ei fac trădarea din interior. Că omul 
zice: Băi, zice bine Nașul, dar când îl văd pe ăla cu halatul pe el.. pe Arahat, că n-a profesat în viața lui, dar el se 
pricepe la toată medicina. Deci.. Bă, am încredere în Arahat1 Ce să facem!? Arahatul, Arahatul zice.[...] 

 
Vizionând înregistrări și analizând rapoartele de monitorizare ale edițiilor 

emisiunii “Nașul special” din 3, 7, 8, 10, 19 și 23 septembrie 2020, în cadrul cărora tema 
preponderentă a fost despre epidemia COVID-19, Consiliul a constatat că acestea au 
fost difuzate, pe de o parte, cu încălcarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 
64 alin. (1) lit. a) și b) și 66 din Codul audiovizualului.  

Pe de altă parte, Consiliul a mai reținut că acestea au fost difuzate și cu 
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din același Cod. 

Astfel, față de întregul conținut al edițiilor analizate, difuzate pe parcursul zilelor 
menționate, Consiliul a constatat că în cadrul lor nu a fost asigurat dreptul publicului de 
a primi informații imparțiale, cu bună-credință, căruia i-a fost indus mesajul că noul 
coronavirus ar fi o conspirație, că purtarea măștii ar ucide, iar prin vaccinare s-ar urmări 
implantul unui cip. Sub aceste aspecte, de exemplu în raportul de monitorizare al ediției 
din 23.09.2020 se consemnează următoarele teze exprimate de modetor, cum ar fi: 
’’Radu Moraru descrie un ”scenariu” de care ”s-a prins” și prin care se urmărește 
înspăimântarea populației României, scenariu ce reprezintă ”o armă psihologică” menită 
”să vă facă creierii zob”. Astfel, sunt prezentate pe de o parte scenariul alarmant 
prevăzut de OMS pentru această iarnă și la care au achiesat și unii jurnaliști români, 
cum este cazul ”nebunului națiunii” in persoana lui Radu Banciu sau sindicaliștii din 
Educație care solicită vaccinarea profesorilor, iar pe de altă parte declarații ale d-lui 
președinte Johannis ”Lagărbos”, cum este numit de către moderator, care într-o 
declarație de presă afirma că ”totul va fi bine”. În monologul avut, moderatorul nu își 
explică reacția sindicaliștilor din Educație care doresc vaccinarea profesorilor, fără să 
cunoască date despre vaccin, în detrimentul ingurgitării unor ”chestii simple care există” 
cum este Hidroxiclorochina. Despre Hidroxiclorochină, dl. Moraru vorbește ca fiind 
”medicamentul minune care a salvat vieți, milioane de vieți”, un medicament care 
înainte de pandemie avea un preț, iar care acum nu se mai găsește în farmaciile din 
România și pe care domnia sa, alături de un test rapid aprobat conform declarațiilor 
sale ”în toată Uniunea Europeană” si pe care îl va arăta cum se folosește reluând o 
parte din emisiunea din seara precedentă, îl deține pentru întreaga echipă a televiziunii, 
din surse pe care, deocamdată, nu le dezvăluie. Dl. Moraru consideră că acest 
medicament ar fi putut fi luat preventiv de toată lumea pentru a nu ajunge să ne ferim 
de acest ”virus ucigaș cum îl numiți voi” cu ”mizeria asta de mască”, ”jegul ăsta de 
mască de hârtie higienică”, ”țichiul ăsta de la chiloți cu hârtie higienică”, ”căcatul ăsta de 
hârtie, iertați-mi expresia” care nu are cum să ne ferească de infectare. În pledoaria sa 
referitoare la ineficiența măștii de protecție, pornind de la o declarație a regizorului Stere 
Gulea si a unei postări pe Facebook a unui profesor – postare care l-a determinat pe 
primul-ministru să solicite scoaterea acestuia din sistem -,  Radu Moraru se referă la 
Ludovic Orban ca „jegul ăsta de Lucovid Organ, deci cu nume de boală” (Notă 
inspector: referirea la Ludovic Orban este evidentă deoarece in partea dreaptă a 



 9 
ecranului este titrat un titlu dintr-o publicație națională care are legătură cu afirmațiile 
din pledoaria domniei sale,) iar la dl. Arafat ca fiind cel ”cu halatul pe el.. pe Arahat, că 
n-a profesat în viața lui, dar el se pricepe la toată medicina. 

De asemenea, în același sens, cu titlu de exemplu, redăm unele dintre afirmațiile 
făcute de moderator, în cadrul acestor ediții: 

Uite că Hotnews l-a întrebat pe fizicianul Cristian Presură dacă pot fi băgate 
cipuri prin seringă cu vaccin. Un vaccin, oricare. Vaccinul minune al lui Bill Gates sau cu 
orice vaccin. Răspunsul lui Presură, simplu, „Da, se pot băga. Dar asta este o teorie a 
conspirației.” E interesant. 

De aia trei mari companii care au anunțat că au vaccinul gata, toate sunt flancate, 
zici că de câte un securist, nu de un securist, de câte un nanotehnist,de firme de 
nanotehnologie în domeniul medical. Mă, da’ de ce e nevoie? Că vaccinul știam că se 
face din niște substanțe ca apa... Ce să caute nanotehnologia mână în mână cu cei 
care vor face vaccinul minune. 

Ce credeți că înseamnă BioNTech? BioNanoTechnologie. Păi și atuncea nu 
vedeți că e pe față totul? Oxfordul și cu Bill Gates vorbesc de nano tehnologie și de 
nano ăia, cum se cheamă,ăă... îmi scapă termenul acuma. Așa. Ăștia sunt 
BioNanoTechnologie, da? Că băieții mai pun ceva în vaccinul ăla. Da? Aici e povestea. 
Nanocipuri. Bravo. Ăsta era termenul. 

Mă, da’ toți se ocupă de nanotehnologie? Ce interesant. Eu credeam că vaccinul, 
nu știu, sunt niște oameni de știință, bagă în eprubete, iau venin de șarpe, iau cutare, le 
amesteci, gata. Ce să caute nanoroboți? Că micro-roboți, ăștia sunt. Ce să caute ei în 
vaccinuri? 

S-a dovedit că niște câmpuri magnetice facilitează, frăgezesc, nici nu știu cum să 
spun, vulnerabilizează membrana celulei și virușii pe care-i avem în tot organismul intră 
lejer în celulă și te îmbolnăvești și mai repede și foarte tare. Și eu vin și întreb, că am 
văzut că toate marile companii anunță că sunt pregătite să dea drumul la câmpuri 
magnetice foarte puternice. 

Academia a cerut un punct de vedere și a cerut să se oprească pentru că nu sunt 
studii medicale, nu s-au făcut studii. Cum dai drumul la niște câmpuri magnetice, cu 
care încă n-am fost obișnuiți, noi cei de pe planetă, când sunt studii care arată că... Și 
aici vreau să te întreb, dacă valul doi trebuie să înceapă cu elevii? (...) 

Da’ eu vă spun, că cei care credem că Dumnezeu ne-a făcut, păi Dumnezeu ne 
spune clar că ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, deci arătăm ca El și dacă noi 
arătăm așa cum arătăm cu toții, așa arată și Dumnezeu. Și doi, asemănarea Lui, ce 
înseamnă? Păi dacă el e perfect și pe noi ne-a făcut perfecți. 

Și pe noi ne-a făcut fără boli, fără mască, fără cască, că altfel ne punea antenuțe, 
ne punea, nu știu, ne punea tot felul de chestii. Da’ nu ne-a pus. El ne-a făcut perfecți 
pe noi. 

Mă duc la Johannis! Ca să văd ce zice acum Johannis. O bagă pe aia cu stați 
liniștiți. Când OMS-ul urla, Johannis spunea: Stați liniștiți, e o gripă banală, o răceală 
simplă. Asta zicea Johannis Lagăr Boss, cum l-am botezat. El e șeful lagărului, 
da? Numit România.   

În esență, în raport de conținutul edițiilor analizate, din care am exemplificat 
anterior,  membrii Consiliului au constatat că, în cadrul dezbaterilor pe marginea 
subiectului de interes public, denumit generic pandemia COVID-19,  nu a fost asigurată 
informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi 
să favorizeze libera formare a opiniilor, așa cum radiodifuzorul avea obligația legală în 
temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului.  

Consiliul consideră că  abordarea unor teme, precum cele enunțate, îndeosebi în 
acest context medical de mare risc și de accentuată sensibilitate și îngrijorare în rândul 
telespectatorilor, din care pot face parte și persoane direct afectate de acest nou 
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coronavirus, trebuie făcută cu responsabilitate, în  mod obiectiv și prin prezentarea 
unei pluralități de opinii, cu precădere, ale specialiștilor din domeniu, care pot aduce un 
beneficiu real publicului, constând în informații pertinente, autorizate, științifice, certe. 
Or, în cadrul acestor ediții, au fost prezentate în mod preponderent opiniile 
moderatorului Radu Moraru, iar în unele dintre ediții și ale unor persoane, dar care 
aveau păreri similare cu acesta, contestând fie existența acestei epidemii și atribuind-o 
unor așa-zise forțe obscure  (guvern mondial, conspirații etc), cu mari interese 
financiare, fie măsurile de protecție impuse de autorități (ca de exemplu, purtarea 
măștii).  De altfel, această atitudine ostilă celor care gestionează criza sanitară 
provocată de noul coronavirus a fost manifestată pe tot parcursul difuzării emisiunilor 
analizate și în care nu au fost prezentate și puncte de vedere opuse, în scopul unei 
informări complete și obiective, așa cum dispune legiuitorul, radiodifuzorul 
neconformându-se acestei obligații legale instituite în sarcina sa. Astfel, față de aceste 
aspecte, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit obligația 
legală instituită de dispoziția art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, în sensul de a 
asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi 
evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. Aceasta deoarece au lipsit 
opinii opuse celor exprimate de moderator și invitați, care ar fi permis telespectatorilor 
să-și poată forma propria convingere, nu doar pe cea indusă, neexistând astfel un 
echilibru al punctelor de vedere în legătură cu temele de interes general aduse în 
discuție.  Totodată, Consiliul a mai reținut că modalitatea în care s-au desfășurat edițiile 
analizate contravine și dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. a), b) și 66 din Codul 
audiovizualului, norme care reglementează, de asemenea, principiile de informare 
potrivit cărora radiodifuzorii trebuie să asigurare 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. Mai mult, în programele de ştiri şi 
dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, 
socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată 
libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în 
opoziţie. 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 televiziunea în rolul său de a informa publicul. În calitate 
de garant al interesului public, Consiliul mai consideră că 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. 

Pe de altă parte, pe parcursul acestor ediții, în contextul subiectelor prezentate, 
membrii Consiliului au mai constatat că moderatorul Radu Moraru a folosit un limbaj 
ofensator la adresa mai multor persoane publice, nominalizate pe post, încălcându-se 
astfel și prevederile art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului. Or, potrivit normei legale, 
moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să 
nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. 

Exemple de astfel de limbaj: Radu Moraru: (...) Că ați văzut că toate 
excrementele lu’ Cretianu, da? sau lu’  Cacartianul, deci, toate excrementele lu’ 
Cacartianu, n-au mers. 

Ce m... ne-au dat ăștia la tot poporul, începând cu mine, da? 
hiloțarul ăsta să fie ministru secretar de stat la Sănătate (Andrei Baciu) 



 11
Dobitocul acesta, criminalul acesta de Arafat este cine este în funcție, 

poate să vină un geniu, cam așa e diferența, geniul poate să spună ceva, să spună 
adevărul … dacă dobitocul acesta de Arafat, criminalul, spune orice aberație, 
lumea îl crede pe Arafat. De ce? Păi dacă are toată mass-media, nu-i normal să fie 
crezut Arafatul? ...Băi, tu ar trebui să ne pupi în fund, pe tălpi 
Hai să vedem, următorul. Îi credeți pe ăștia? -Este postată o fotografie cu Raed 
Arafat, pe care scrie ARAHATU.- Bun, acesta este Arahatu. 

Eu vă spun, băieții ăștia, dacă nu au implementat anul acesta planul lor, marea 
ordine mondială, au luat-o în brațe, au … era să spun ce … gata, că iese poporul. ...s-a 
dovedit că toate testele de până acum, exact ce vă spun eu, de luni de zile, ai 
demonstrat că ai Corona-virus, idiotule care ai crezut în testele statului mafiot, îți 
spun de acum, ești un idiot, pentru că 6 luni aveai posibilitatea să te informezi de 
la mine că îți depistau că ai Corona-virus, dar nu Covid-19. Că ai, da, ai o gripă din 
familia Corona-virus, adică ai gripă, măi boule! Și te-ai dus ca prostul la spital. .. 

pe ecran a fost afișată o fotografie a lui Klaus Iohannis și numele LaGăRBo$ 
iar Radu Moraru comentează: -Ia uite, îl credem pe LaGăRBo$$? Îl credem pe 
LaGăRBO$$? .... Da, asta este. LaGăRBo$$. (…) Asta zicea Johannis Lagăr Boss, 
cum l-am botezat. El e șeful lagărului, da? Numit România. 

Organu. Păi acesta e un organ, acesta puteam să-i spun Pulanul, că milițieni 
știți că foloseau pe vremuri pulanul acela de plastic, acela de băteau … Organul, 
da? Ce să … acesta execută ce i se spune. Are niște șantaje cât etajele de la 
Intercontinental. – Pe ecran a fost postată o fotografie cu Ludovic Orban 

prostalanul acesta de la PSD, acesta de are misiunea de la Secu să 
prăbușească PSD-ul la 17%. Ciolacu. … Cel mai prost PSD-ist din istorie, securist 
care trebuie să prăbușească PSD-ul. 

În aceste condiții, Consiliul consideră că orice moderator trebuie să îşi asume 
această calitate şi să ţină cont de faptul că exercitarea dreptului la liberă exprimare se 
face cu respectarea drepturilor celorlalte persoane şi este indisolubil legată de 
îndatoririle şi responsabilităţile ce îi revin potrivit legislaţiei audiovizuale. De asemenea, 
Consiliul mai consideră că jignirea unor persoane nu constituie o formă de critică şi nici 
un  mod în care se poate  tranşa un subiect controversat sau o polemică şi nu ajută 
dezbaterii publice, în condiţiile în care şi respectarea drepturilor fundamentale ale 
persoanei sunt garantate în egală măsură ca şi libertatea de exprimare. Prin urmare, 
Consiliul a constatat că limbajul utilizat a fost injurios, de natură să depăşească limitele 
libertăţii de exprimare şi să lezeze demnitatea umană şi imaginea persoanelor la adresa 
cărora a fost folosit. Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă 
radiodifuzorii trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut. Consiliul 
apreciază că libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este 
temelia principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi 
internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit 
propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri 
ai societăţii să nu fie lezaţi. Curtea Europeană a stabilit, de asemenea, că articolul 10 
din Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor exprimate, dar şi  modul în care 
acestea sunt exprimate, precum şi  regula potrivit căreia  “dacă libertatea de opinie nu 
poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru 
respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de drept’’.  

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 10.000 lei.   

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 
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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 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor 
art. 3 alin. (2) din Legra audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale articolelor 40 alin. (5), 64 alin. (1) lit. a) și b) și 66 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 10.000 lei 
postul NAŞUL TV, deoarece în cadrul mai multor ediții ale emisiunii  „Nașul Special” din 
3, 7, 8, 10, 19 și 23 septembrie 2020, în contextul subiectului de interes public, denumit 
generic pandemia COVID-19,  nu a fost asigurată informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a 
opiniilor, așa cum radiodifuzorul avea obligația legală în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. 
(2) din Legea audiovizualului.  

De asemenea, modalitatea în care s-au desfășurat aceste ediții contravine și 
dispozițiilor art. 64 și 66 din Codul audiovizualului, potrivit cărora trebuie asigurată o 
distincţie clară între fapte şi opinii, iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment să fie corectă, verificată, imparțială și prin prezentarea principalelor puncte 
de vedere aflate în opoziţie. 

Totodată, pe parcursul acestor ediții, a fost folosit un limbaj ofensator la adresa 
mai multor persoane publice, nominalizate pe post, încălcându-se astfel și prevederile 
art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului, în sensul cărora moderatorii, prezentatorii şi 
realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să 
folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.” 

 

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 
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