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Decizia nr. 664 din 24.11.2020 
privind sancţionarea cu somaţie a S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI  

ŞI ASOCIAŢII S.A. 
cu sediul în BUCUREŞTI, str. Dr. Louis Pasteur nr. 45A, et. 2, ap. 2, sector 5 

CUI: 30151536 
Tel.: 021/527.18.01, E-mail: nasul@nasul.tv; radu.moraru@nasul.tv 

 
 

- pentru postul NAŞUL.TV 
BUCUREŞTI, Calea Victoriei nr. 21-23, sector 3; 
Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A3, et. 3 sector 1 

 

Întrunit în şedinţa publică din 24 noiembrie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 9869/07.10.2020 cu 
privire la emisiunea „Naşul Special” din 5 octombrie 2020, difuzată de postul NAŞUL .TV. 

Postul de televiziune NAŞUL.TV aparţine radiodifuzorului S.C. NAŞUL, PRIETENII DE 
PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.4/14.12.2011 şi 
decizia de autorizare nr. 1815.1-1/15.09.2016). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunii menţionate, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII 
S.A. a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) şi (6) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
- 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.  

          alin. (6) Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau 
asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale. 

 

În fapt, în data de 5 octombrie 2020, postul de televiziune NAŞUL.TV a difuzat emisiunea 
„Naşul special”, realizată de Radu Moraru, cu încălcarea prevederilor invocate. 

Titlul afișat pe ecran: ”Q – planul secret al tentativei de asasinare a lui DJ Trump și ce se 
pregătește românilor – 2Q2Q” 

Redăm din raportul de monitorizare: 
 

... Emisiunea a fost dedicată unui scenariu la nivel mondial, conform căruia se încearcă 
îmbolnăvirea unor personalități, cum este Donald Trump, pentru a înspăimânta populația. Ca un 
susținător al acestuia, Radu Moraru consideră că s-a încercat asasinarea lui deși acesta spunea că 
ia preventiv hidroxiclorochină, nu purta mască pentru că tu ești puternic. (REPER 001: Nașul 
special 00:01:50 – 00:02:52).  

Dl. Moraru consideră că este parte a acestui scenariu, deoarece este atacat în permanență, 
ultimul atac fiind o reclamație la CNA pentru o emisiune din data de 26 august, din care spicuiește 
câteva fragmente, concluzionând că e scrisă de un securist, că doar nu o fi scrisă de un 
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telespectator .. cred că e și un procurer (REPER 002: Nașul Special 00:04:59 – 00:05:52). Față de 
cele reclamate, în apărarea sa, Dl. Moraru taie cu foarfeca o mască de protecție afirmând că masca 
asta de tot rahatul, care e făcută din plastic de învelit pâine și hârtie igienică nu are cum să 
protejeze împotriva virusului REPER 003: Nașul Special – scenariu taie masca 00:21:48 – 
00:23:00) 

De asemenea, având dubii asupra virusului cu care este infectat Donald Trump – nu sunt 
sigur dacă Trump are COVID-19, boala asta, sau virusul 2 -, și după un scurt mesaj transmis în 
limba engleză postului de televiziune Fox NEWS, care a găzduit prima confruntare între cei doi 
candidați la președinția SUA, Radu Moraru afirmă că ii va trimite președintelui SUA și soției acestuia 
două teste omologate din stocul meu personal pentru a vedea dacă Trump are sigur coronavirus 
sau are altceva (REPER 004: Nașul Special – mesaj pentru FoxNews 00:27:57 – 00:29:22). 
Totodată, dl. Moraru afirmă că tratamentul ce i-a fost administrat lui Donald Trump, tratament făcut 
public și în presa din România, este cel pe care domnia sa l-a tot spus în emisiunea sa. (REPER 
005: Nașul special: tratament Trump 00:45:54 – 00:46:30) 

Revenind la scenariul bine pus la punct la nivel mondial, dl. Moraru insistă asupra afirmației 
că se încearcă îmbolnăvirea unor personalități din fiecare țară și dă exemplu d-lui Mănăstire de la 
postul B1 TV sau cazul lui Lucovid Organ (notă inspector: este vorba despre Ludovic Orban) care 
are nume predestinat... ar trebui să fie bolnav non-stop de Lucovid Organ, de COVID și îl acuză pe 
dl. Nicușor Dan, care a fost la diferite instituții ale statului, deși știa că dl. Orban se autoizolase, că a 
infectat foarte multă lume. Pe Nicușor Dan, Radu Moraru îl poreclește Nicușor Ban, Nicușor 
Nimenea sau Plicușor Ban (REPER 006: Nașul Special: - scenariu 00:50:51 – 00:52:11) 

Continuând cu ceea ce se întâmplă în România, dl. Moraru face referire la anumite afirmații 
ale doctorului Musta, de dinainte de alegeri și de după alegeri. Astfel, dacă înainte de alegeri acesta 
afirma că nu există nici un pericol de infectare în ziua alegerilor, la momentul actual acesta anunță 
că situația este îngrijorătoare la ATI. Acesta este un prilej pentru Radu Moraru să îl numească pe dl. 
Doctor Mustea ca fiind idiot, mincinos și trădător, sfătuindu-l pe acesta să își tragă în gura aia un 
glonț cu coronavirus (REPER 007: Nașul Special - dr. Musta 00:54:28 – 00:56:50) (...) 

 

  Analizând conţinutul redat mai sus și vizionând unele secvențe din înregistrarea 
emisiunii ”Nașul special” din 5 octombrie 2020, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 40 alin. (5) şi (6) din Codul audiovizualului, 
întrucât, realizatorul emisiunii a folosit un limbaj injurios la adresa unor medici şi a utilizat cu 
rea-credinţă numele unor persoane, fapt interzis de norma invocată. 
 Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au 
obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios, fiind 
interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă 
persoană în programele audiovizuale. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în emisiunea „Naşul Special”, ediţia din 5 
octombrie 2020, realizatorul Radu Moraru a utilizat un limbaj injurios la adresa dr. Virgil 
Musta din Timişoara, atribuindu-i injurii de genul „idiot, mincinos şi trădător”  şi a folosit 
cu rea-credinţă numele unor persoane cu scopul de a le denigra. De exemplu, în contextul 
discuţiei despre un  scenariu bine pus la punct la nivel mondial în legătură cu pandemia de 
coronavirus, dl. Radu Moraru a folosit în mod deformat numele premierului Ludovic Orban 
prezentându-l ca Lucovid Organ şi a candidatului la Primăria Capitalei Nicuşor Dan ca 
Nicuşor Ban sau Nicuşor Nimenea ori Plicuşor Ban.   

În raport de această atitudine, membrii Consiliului au avut în vedere și faptul că, deşi 
libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, radiodifuzorii trebuie să ţină 
cont şi de împrejurarea că acest drept nu este unul absolut. Din acest punct de vedere, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat 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 
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libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma obiectul unei limitări, 
fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte de drept.” 

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancționarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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

În temeiul art. 91 alin. (1) și alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

DECIZIE: 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. 
având licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.4/14.12.2011 şi decizia de autorizare nr. 1815.1-
1/15.09.2016, pentru postul NAŞUL.TV se sancţionează cu somație publică de intrare în 
legalitate pentru încălcarea art. 40 alin. (5) şi (6) 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 S.C. NAŞUL, PRIETENII 
DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. are obligaţia de a transmite, 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 somație publică postul 
NAŞUL.TV, deoarece, în contextul subiectului dezbătut despre pandemia de coronavirus în 
cadrul emisiunii “Naşul special” din 5 octombrie 2020, realizatorul a utilizat un limbaj injurios 
la adresa unor medici şi a folosit cu rea-credinţă numele unor persoane cu scopul de a le 
denigra, fapt ce contravine prevederilor art. 40 din Codul audiovizualului. 

  Potrivit dispoziţiilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au 
obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios, fiind 
interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă 
persoană în programele audiovizuale.” 
 

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

 

PREȘEDINTE, 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații 

Europene, 
 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
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