
 
 

Decizia nr. 345 din 26.07.2022 
privind amendarea cu 50.000 lei S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L 

Bucureşti, Bd. I. C. Brătianu nr. 29-33, spațiul 401A al Compl. Com. COCOR 
CUI 26605260 

Tel: 0314256156  
e-mail: officenewsromania@gmail.com, radoi.remus@yahoo.com  

 
- pentru postul de televiziune NEWS ROMÂNIA  (fost eSTRADA TV) 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 iulie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 1694/20.02.2022, 
cu privire la emisiunea ”News România retrospectivă ” difuzată în data de 20.02.2022, de 
postul eSTRADA TV (denumire la data difuzării, care, ulterior, a devenit NEWS ROMÂNIA). 

Postul de televiziune NEWS ROMÂNIA (fost eSTRADA TV) aparţine S.C. NEWS 
ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L., care deține licenţa audiovizuală nr. TV-C 
925.1/22.02.2022 eliberată la 21.07.2022 şi decizia de autorizare nr. 2304.0-1/22.02.2022 
eliberată la 21.07.2022. 

În urma analizării raportului de monitorizare și vizionării de imagini, membrii Consiliului 
au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 
completările ulterioare, potrivit cărora 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. 

În fapt, potrivit rapoartului de monitorizare, în data de 20.02.2022, în intervalul orar 
16.36-18.06, postul eSTRADA TV (care, ulterior, a devenit NEWS ROMÂNIA),  a difuzat 
patru materiale înregistrate, cu subtitrări în limba română,  în cadrul cărora au fost 
prezentate opiniile, discuțiile și intervirurile unor persoane, prezentate ca fiind doctori 
(potrivit mențiunilor de pe ecran), de diferite naționalități, toate având ca temă pandemia de 
coronavirus și efectele negative pe care le-ar avea vaccinul anti-Covid19, sau despre 
anumite tratamente neautorizate.  

Redăm din raportul de monitorizare:  
Toate aceste secvențe, le prezentăm mai jos: 

(S1-rep. 36.40, sel. 20-16) Interval orar: 16:36 – 16:54 
Titrări pe ecran: 

− pe toată durata înregistrării, în colțul din dreapta-sus: Departamentul Zero;   
− la începutul înregistrării: Dr. Hotze - despre pericolele vaccinului Covid-19. 

Dr. Steve Hotze: Bună ziua. Sunt doctor Steve Hotze, fondator și CEO al Hotze Health and 
Wellness Center din Houston, Texas. Așa-numitul vaccin Covid-19 nu este deloc un vaccin. 
Este o terapie genetică experimentală periculoasă. Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) oferă 
definiția termenului de vaccin pe site-ul lor web. Un vaccin este un produs care stimulează sistemul 
imunitar al unei persoane să producă imunitate la o anumită boală. Imunitatea este protecția 
împotriva unei boli infecțioase. Dacă sunteți imun la o boală, puteți fi expus la ea fără a fi infectat. 
Acest așa-numit vaccin Covid-19 nu oferă vreunei persoane care primește vaccinul, vreo 
imunitate la Covid-19 și nici nu previne răspândirea bolii. Nu corespunde definiției CDC a unui 
vaccin. De aceea este o practică comercială înșelătoare conform Codului SUA 15 secțiunea 41 a 
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Comisiei Federale Pentru Comerț cu Produse Farmaceutice. Companiile farmaceutice care produc 
această terapie genetică experimentală sub pretextul că este un vaccin, mint! Acești producători de 
medicamente mint publicul! Birocrații guvernamentali din domeniul sănătății mint, de asemenea, 
publicul numind acest tratament - vaccin. Această terapie genetică experimentală Covid-19 este 
concepută pentru a reduce la minimum simptomele dumneavoastră dacă ați fi infectat cu un virus 
Covid-19. Permiteți-mi să subliniez din nou că, această terapie genetică Covid-19 nu 
îndeplinește definiția CDC a ceea ce este un vaccin. Nu oferă imunitate și nu împiedică 
răspândirea bolii. Referindu-se la această terapie ca la un vaccin, companiile farmaceutice 
încearcă să ne protejeze împotriva vătămărilor sau deceselor provocate de vaccin care sunt 
exceptate prin lege de orice proces de răspundere. Statele Unite ajută birocrații să inițieze 
operațiunea Viteză Maximă pentru a accelera așa-numitul vaccin Covid-19. Pe 11 decembrie 2020, 
FDA aprobă vaccinul Pfizer și la o săptămână aprobă Moderna. Aceste așa-numite vaccinuri au fost 
aprobate fără publicarea de studii pe animale și fără studii pe termen lung la om. Aceasta 
înseamnă că indivizii care primesc tratamentul genetic experimental denumit vaccin, sunt 
cobaii. Așa este, oamenii vor fi cobaii. Aceste așa-numite vaccinuri care sunt fabricate folosind 
celule derivate de la copiii umani care au fost avortați în anii '70, ar trebui mai exact să fie numite 
terapie genetică experimentală. Sunt terapii genetice experimentale nedovedite, care prezintă un 
pericol mai mare și un risc mai mare pentru sănătatea ta, decât Covid-19. Moderna este o 
companie farmaceutică și tehnologică, localizată în Cambridge, Massachusetts. A fost fondată în 
2010 sub numele de RNA Therapeutics. De aici au primit cuvântul ModeRNA. A dezvoltat o terapie 
genetică experimentală folosind mARN sintetic pentru tratamentul diferitelor boli, inclusiv Covid-19. 
Acum este foarte important să observăm acest lucru, în ultimii 10 ani, Moderna nu a dezvoltat 
niciodată cu succes niciun produs pentru tratamentul vreunei boli. Înainte de această terapie 
genetică experimentală, folosirea mARN sintetic pentru tratarea unei boli nu a fost niciodată 
încercat la om. De ce? Din cauza eșecului în studiile anterioare pe animale! Teoria din spatele 
vaccinurilor convenționale este de a injecta o cantitate mică de virus infectant sau proteină 
bacteriană, în corpul dumneavoastră care la rândul său, să determine sistemul imunitar să producă 
anticorpi împotriva acestuia și să ofere, astfel, imunitate. Noul așa-numitul vaccin Covid-19, nu este 
deloc un vaccin. Este un acid ribonucleic mesager sintetic numit mARN. Este o terapie genetică 
experimentală și funcționează mult diferit de vaccinurile de până acum. Teoria din spatele acestui 
lucru este că atunci când acest mARN sintetic este injectat în corpul tău, se inserează în celulele 
tale și acum începe să producă proteina spike coronavirus. Ai auzit bine! Acum, propriile tale celule 
vor avea acest mARN sintetic, pe care nici măcar nu l-a creat ADN-ul tău. Este impus celulelor tale, 
suprapus lor și acum va da naștere proteinei spike al coronavirus. De ce ai vrea să faci asta? Dacă 
ești perfect sănătos, de ce ai vrea să injectezi un mARN străin în corpul tău? Ceea ce se așteaptă 
să se fi întâmplat, este că corpul tău va începe să producă anticorpi împotriva acestei proteine de 
coronavirus produsă de propriile celule. Nu există nicio modalitate de a ști cât timp sistemul tău va 
produce proteină virală sau dacă vor înceta vreodată să le producă. Sistemul imunitar va fi 
hiperîncărcat deoarece trebuie să lupte cu toate aceste proteine virale pe care trupul tău le 
produce tot timpul și va supra-reacționa atunci când este expus la orice tip de coronavirus în 
viitor. Așa s-a întâmplat când s-a folosit terapia genică experimentală mARN la testarea altor tipuri 
de coronavirus pe animale în 2005. Și din nou, în 2012. Animalele au murit din cauza unui sistem 
imunitar hiper-reacționar, atunci când au fost expuși ulterior la coronavirus împotriva căruia au fost 
vaccinați anterior. Această reacție se numește reacție de îmbunătățire a anticorpilor. Deoarece 
acestea sunt primele vaccinuri mARN utilizate vreodată pe oameni, ai crede că ar fi mai întâi testate 
și dovedite sigure prin studii publicate pe animale și că ar avea minim doi ani de testare umană, 
teste care sunt necesare în mod obișnuit pentru un vaccin, cu excepția Covid-19. Efectele adverse 
sunt inevitabile în prima lună de utilizare. Au existat peste 40.000 de reacții adverse documentate în 
Statele Unite, inclusiv mii de cazuri de șoc anafilactic și grave probleme neurologice. Deoarece mai 
puțin de 10% din efectele adverse sunt raportate în mod curent la Consiliul de Vaccinare, sute de 
mii de incidente și vătămări din cauza injecțiilor probabil că au avut loc doar în primele 30 de zile 
începând cu 14 februarie. Au existat, de asemenea, 934 de decese ale persoanelor injectate cu 
această terapie genetică experimentală, așa-numit vaccin, inclusiv vedeta de baseball Marele 
Hank, Aaron. 

(rep. 08.55, S.9) Dr. Steve Hotze: Cunosc mai mulți indivizi care au luat acest vaccin fără să 
mă anunțe care au murit în decurs de 2 zile. Nu este o coincidență. Și mai îngrijorătoare sunt 
efectele adverse întârziate și pe termen lung ale acestei terapii genetice experimentale cu mARN 
sintetic experimental care activează producția de proteine Covid-19, dar fără întrerupător. Pur și 
simplu continuă să se replice în sistemul imunitar, continuă să activeze răspunsul imun, motiv care 
preocupă unii cercetători că va provoca reacții autoimune care vă vor pregăti pentru un viitor de boli 
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inflamatorii grave. O altă preocupare majoră este posibilitatea ca experimentul Covid-19, terapia 
genetică, să poată face infecțiile și mai grave. Există un argument convingător potrivit căruia 
această terapie genetică experimentală ar putea declanșa Antibody-Dependent Enhancement 
(ADE). Aceasta crește capacitatea virusului de a vă infecta celulele. Cu alte cuvinte, dacă veți avea 
o infecție cu coronavirus în viitor, după ce primiți injecțiile experimentale de terapie genetică, atunci 
este posibil să aveți un caz mult mai grav decât dacă nu ați fi fost injectat niciodată. Numim acest 
lucru: tratamentul este mai rău decât boala! Și asta se întâmplă cu această terapie genetică 
experimentală. Mulți experți prezic o creștere a riscului de a pune viața în pericol prin infecții, 
tulburări inflamatorii și moarte, care pot surveni peste luni și ani pentru cei care au primit 
acest tratament. Desigur, vina va fi pusă pe o variantă mutantă, o nouă tulpină de Covid-19, mai 
degrabă decât pe terapia genetică netestată suficient. Și apoi vor vrea să facă vaccinuri obligatorii 
pentru toată lumea. Chiar dacă guvernul SUA, care a cheltuit peste doisprezece miliarde de dolari 
pe vaccinul Covid-19 până acum, ar suporta factura pentru orice vătămări suportate de cei care 
primesc tratamentul, prin lege, companiile farmaceutice, nu pot fi acționate în judecată pentru orice 
vătămare cauzată de vreun vaccin. Deci, mințind și numind această terapie genetică experimentală 
un vaccin, ei culeg profituri enorme, fără riscuri, fiind scutite de răspundere pentru produse. Mass-
media nu doar că minimizează efectele periculoase ale terapiei genetice Covid-19, dar par 
satisfăcute să repete pur și simplu afirmații optimiste de eficacitate, făcute de producători. Probabil 
ați auzit că atât vaccinurile Pfizer și Moderna sunt eficiente în proporție de 95%. Aceasta este 
o afirmație falsă. Este o minciună, însă industria medicală și birocrații guvernamentali au luat 
pur și simplu cuvântul acestor companii farmaceutice și încurajează pe toată lumea să 
participe la această terapie genetică experimentală, așa-numită vaccin. La momentul aprobării 
produselor Pfizer și Moderna aceste companii farmaceutice nu eliberaseră cea mai mare parte din 
informațiile brute provenite din studiile lor experimentale. De fapt, ei încă rețin o mare parte din 
acestea. Cu toate acestea, acum că mai multe informații sunt disponibile pentru examinare, vedem 
o altă imagine. La British Medical Journal, Dr. Peter Doshi a avut ocazia să revizuiască datele 
disponibile și a subliniat neconcordanțele și punctele slabe ale aprobării, prealabilă studiilor finale. 
El a concluzionat că, decât o eficiență de 95% mediatizată pe scară largă, mai degrabă, 
aceste așa-numite vaccinuri au cel mult 19% eficiență. Adică 1-9, 19% eficient. La acest nivel 
minim, nu-i așa, nu ar fi fost niciodată aprobate. Există încă multe necunoscute despre 
această terapie genetică experimentală. Nu există nicio indicație că ar fi salvat vieți sau ar 
împiedica răspândirea infecției sau împiedicarea contracarării infecției. Motivele pentru care 
birocrații recomandă în continuare mascare și distanțare socială chiar și după ce primiți 
aceste injecții. Nimeni nu are idee despre efectele adverse pe termen lung ale acestei terapii 
genetice experimentale, încă. Încă avansează înainte planurile de a injecta acest experiment 
genetic în populația noastră. Această terapie genetică experimentală nu va eradica 
coronavirusul care provoacă Covid-19, așa cum nici vaccinul antigripal nu elimină gripa. 
Covid-19 este aici pentru a rămâne chiar și fără așa-numitele vaccinuri. Și va încetini, pe 
măsură ce tot mai mulți oameni dezvoltă imunitatea naturală a turmei. De ce ai risca toate 
efectele secundare cunoscute și necunoscute, pe termen lung și scurt, ale unei terapii 
genetice experimentale care nu a fost testată în mod corespunzător, grăbită prin procesul de 
aprobare la viteză maximă și care s-a dovedit a fi mult mai puțin eficientă, dar mai 
periculoasă decât s-a promis inițial și mai periculos decât însăși infecția cu Covid. Îmi 
sfătuiesc familia, prietenii și oaspeții de la centru, pur și simplu să refuze! Nu, nu voi accepta 
acest vaccin experimental pentru terapie genetică. Infecțiile cu Covid-19 nu prezintă un risc 
semnificativ pentru sănătate, cu excepția celor care sunt infirmi sau vârstnici și cei cu 
afecțiuni preexistente severe, afecțiuni care pot semăna cu gripa sau cu orice altă infecție 
respiratorie. Persoanele care se infectează cu Covid-19 au simptome ușoare sau moderate pentru 
câteva zile, similar cu gripa, și rata globală de supraviețuire a celor care sunt infectați este de 
99,98%. Foarte rar este letal, cu excepția celor vârstnici sau care au probleme de sănătate 
preexistente. S-a demonstrat în studii din întreaga lume că utilizarea ivermectinei și 
hidroxiclorochina pot preveni și trata în condiții de siguranță infecțiile Covid-19. Desigur, este 
important pentru dumneavoastră să vă consolidați sistemul imunitar cu suplimente de vitamine și 
minerale, cu alimentație sănătoasă, hormoni naturali, tratamentul alergiilor, exerciții fizice și un 
somn bun de noapte, și menținerea greutății corporale ideale. În afară de asta, să permitem ca 
acest virus să-și poată desfășura cursul în societate astfel încât să putem dezvolta imunitatea 
turmei, ceea ce este mai sigur și mult mai eficient decât această terapie genetică experimentală. 
Panica și isteria în masă creată de birocrații din domeniul sănătății, de către mass-media și 
politicieni are ca scop controlul puterii și a banilor. Am scris pe larg despre ineficiența și 
pericolele purtării măștii, distanțării sociale, a închiderii afacerilor, a carantinării. Trebuie să ne 
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întoarcem la muncă, înapoi la școală și înapoi la biserică. Sunt Dr. Steve Hotze și vă mulțumesc 
că v-ați alăturat și vreau să vă încurajez să transmiteți acest videoclip prietenilor, membrilor familiei 
și întregii liste de prieteni și persoane cu care sunteți în contact pentru a-i avertiza despre pericolele 
acestui program de terapii genetice experimentale care a fost impus asupra publicului. De 
asemenea, le puteți trimite o copie a documentului meu în care am scris despre această terapie 
genetică experimentală și vreau să vă încurajez doar să spuneți: Nu! Mulțumesc mult pentru că mi-
ați permis să mă alătur astăzi și vă doresc succes în viața dumneavoastră și în sănătatea 
personală, asta vă recomandă doctorul și vă spune, mulțumesc! dacultreaz@protonmail.com. 
(S2-rep. 54.45, sel. 20-16) Interval orar: 16:54 – 17:15 
 La începutul videoclipului a fost titrat următorul text: Adică nu poți șterge acest lucru. Deci, acest 
lucru este foarte grav. Acest lucru este foarte grav. 

Un bărbat (text titrat pe ecran): ”Aici nu este ca la medicamente, este foarte serios”, folosește 
termenul ”anticorpi de lungă durată”. Voi folosi acum un fel de tablă de fotbal, pentru a descrie 
situația. Clipul este clar dar vreau să fiu sigur că se înțelege, pentru că am înțeles între timp. Iată ce 
descrie: în echipa noastră, adică sistemul nostru imunitar avem anticorpi non-specifici, ei au un 
spectru larg și afinitate mică (sau nefățarnică, nu se dau după virus). Adică nu-i interesează cine 
vine prin preajmă (ia la bătaie tot ce prind rău). Să vedem cealaltă echipă, a virusului, acestea sunt 
variante ale corona, avem varianta A, F, T, R, L, Y, X. Bine, nu contează cine primește mingea în 
acest caz, pentru că aveam anticorpi non-specifici. Să spunem ca X are mingea și vine până aici, 
buumm, anticorpul non-specific îl distruge... Să zicem că vine Y cu mingea, nu contează, vine 
anticorpul, buumm îl distruge. Anticorpi minunați pe care îi ai, îi distrug. Să zicem că vine A mai 
viclean, încearcă să treacă pe aici, nu contează se lovește de anticorp, buumm îl distruge. Așa 
lucrează sistemul tău imunitar și e fantastic. Acum să vorbim ce se întâmplă când primești un 
vaccin. În acest caz, nu ne vom muta atenția asupra anticorpilor generați de vaccin, pentru că a 
spus Dr. Geert, aceștia sunt de lungă durată, nu dispare efectul după o zi ca la o pastilă, efectul 
este în tine totdeauna. Dar ce a făcut, a creat ceea ce Dr. Geert a numit ”anticorpi specifici”. 
Despre asta vom discuta aici. În acest scenariu, tuturor membrilor echipei noastre (sistemul 
imunitar) li s-a spus să caute numai după varianta X, aceea fiind periculoasă. Anticorpii creați pentru 
proteina spike, a virusului, pentru prima variantă după care a fost creat – vaccinul – sunt 
reprezentați de X. Antrenorul spune: ”știu că X va primi mingea și trebuie să ne apărați de el.” 
Minunat, toată lumea pe X. Deci X vine cu mingea, apoi toți tabără pe X și-l distrug... 

Uraa, vaccinul este minunat, a oprit virusul... Dar acum vine problema de care spune, această 
întreagă echipă răspunde numai de X, sunt anticorpi specifici la X, numai la X. Deci ce se întâmplă 
dacă Y vine cu mingea? Y vine cu mingea... trece... Anticorpii specifici pentru X nu fac nimic pentru 
că nu au primit comandă să se apropie de altcineva. Dar aici este ceva ce nu am înțeles, iar acum 
am înțeles despre sistemul imunitar. Dr. Geert a mai spus că anticorpii induși de vaccin au viață 
lungă dar și explică de fapt că sunt mai robuști, mai mari decât anticorpii naturali ai omului și 
concurează cu anticorpii non-specifici naturali ai omului. În acest caz ți-au rămas câțiva anticorpi 
non-specifici naturali care se pot ocupa de vreuna din variante dar problema este că acești anticorpi 
de la vaccin sunt imenși, puternici și specifici. Deci dacă Y vine cu mingea, anticorpul nostru va dori 
să sară pe el dar anticorpul specific indus de vaccin îl va împinge la o parte pe anticorpul nostru 
natural și-l va bloca iar Y va învinge.  

(rep. 05.18 S2) Acest – vaccin – îți îndepărtează sistemul tău imunitar natural. O să mai 
ai sistem imunitar, dar aceasta nu o să mai lucreze niciodată. Realizezi cât de înspăimântător 
este asta? 

Acum gândiți-vă la milioanele de oameni care stau la coadă să se vaccineze pentru că CNN și 
Tony Faucci au spus că ”iubesc acest vaccin”. Ei bine Dr. Geert, unul dintre cei mai importanți 
oameni de știință în domeniul vaccinurilor și imunologiei la nivel mondial, vă spune TOȚI 
CARE ÎȘI FAC VACCINUL ÎȘI DISTRUG SISTEMUL IMUNITAR NATURAL. Acei anticorpi non-
specifici care ar fi putut face față la atâtea virusuri și variantele lor, prin vaccinare se distrug. 
Toți cei care s-au vaccinat sunt în mare, mare pericol pentru că vor fi atacați de ”variante ale 
virusului” iar sistemul lor imunitar nu va face față. Vorbim de carnagiu cum nu am mai văzut. 
Intră acum cu detalii...” 

Mai departe este afișat pe un ecran splitat, discuția dintre Dr. Philip McMillan și Geert Vanden 
Bossche, în cadrul căreia se dezbate tema vaccinării în masă: riscuri versus beneficii. În cadrul 
acestui interviu, dr. Geert Vanden Bossche declară: ”am fost ultimul care am criticat vaccinurile”, 
(…) ”cred că despre ceea ce vorbim acum, epidemia sau problema pandemiei de a avea o 
populație care nu se află în nici un moment în timpul pandemiei și, în mare măsură datorită 
intervenției noastre, deci populația nu are un răspuns imun puternic (…) acest lucru este mai 
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îngrijorător decât unul sau celelalte evenimente adverse care ar putea fi provocate, deoarece 
oamenii au anticorpi care nu se mai potrivesc foarte bine cu tulpina pe care o aveau sau cu tulpina 
la care sunt expuși. Și, prin urmare, știți construiesc un complex, nu neutralizează virusul, 
construiesc un complex și acest complex ar putea chiar îmbunătății intrarea virală în celulele 
sensibile și, prin urmare poate duce la exacerbarea bolii.” Acesta susține că este o problemă 
globală care face ca acest virus să devină din ce în ce mai infecțios, deoarece îl trăim tot timpul, are 
șansa și oportunitatea de a scăpa de un sistem imunitar. Se poate ajunge până la un nivel în care 
virusul este atât de infecțios încât să nu îl mai putem controla, deoarece aceste tulpini extrem de 
infecțioase rămân.  
Pe imagine (în colțul din dreapta- sus este afișat: ”VACCINE DISASTER AHEAD”), revine aceeași 
persoană de la începutul videoclipului, care continuă să facă următoarele afirmații: ”Vorbesc acum 
despre o problemă globală și problema globală este că noi ajutăm acest virus să câștige funcții 
(să se muteze) într-un ucigaș, prin fiecare persoană care se vaccinează. Pentru că așa se face 
în laboratoare cu virusurile, pentru a suferii mutații, pentru a fi mai puternice (scop militar). Deci așa 
se face, se pune într-un pinguin, se pune într-un liliac apoi într-un șarpe, apoi în celule umane 
pentru a câștiga funcții (a suferii mutații, mai mortal). Acum ce face acest -vaccin- este că, 
transformă milioane  de oameni de pe tot pământul într-un laborator gigantic de fabricare a 
mutațiilor de virus. Și după cum v-am mai spus, că în natură virusurile mutează dar devin mai 
puțin mortale pentru că nu doresc să-și ucidă gazda deoarece au nevoie de ea pentru a supraviețui 
și ele totodată. Dar ceea ce spune Dr. Geert este că ”NU ESTE O PANDEMIE NATURALĂ”. 
Inserăm acum un mecanism care-l învață pe virus să se ducă în direcția opusă, să devină mai 
mortal. Noi nu ne comportăm natural, ci intervenim cu -vaccinul- iar virusul e pus sub presiune și 
există temerea că virusul va deveni foarte puternic și mortal și nu vom mai putea face nimic să îl 
oprim.” 
Se continuă cu afișarea de imaginii din cadrul interviului acordat de Dr. Geert unde se discută 
despre faptul că oamenii vor trebui să se vaccineze, fie în contextul muncii, fie în contextul 
călătoriilor și despre consecințele apărute în urma acestui lucru. Dr. Geert declară: ”este dăunător 
atât la nivel de populație câț și la nivel individual. Și îți spun de ce. Cred că la nivelul populației, pe 
care vi l-am explicat, ne confruntăm din ce în ce mai mult cu tulpini extrem de infecțioase pe care 
deja nu le mai putem controla, deoarece practic ceea ce facem este că ne  transformăm -când 
vaccinăm pe cineva- transformăm pe această persoană într-un potențial purtător asimptomatic care 
elimină virusul. Dar la nivel individual. V-am spus doar că, dacă aveți acești anticorpi și la un 
moment dat, și sunt sigur că acest lucru, oamenii mă pot provoca în acest sens, dar, știți, realitatea 
o va dovedi. Cred că suntem foarte aproape de rezistența la vaccinuri chiar acum. Și nu 
degeaba oamenii încep deja să dezvolte, știi, noi vaccinuri împotriva tulpinilor etc. Dar ceea ce 
spuneam este că, bine, ai putea spune că nu s-a întâmplat nimic, doar ai ratat vaccinarea. Adică te-
ai vaccinat degeaba și nu-i nimica. NU! În același timp pierzi cea mai prețioasă parte a 
sistemului tău imunitar pe care ți-ai putea-o imagina vreodată. Și acesta este sistemul tău 
imunitar înnăscut, deoarece anticorpii înnăscuți, anticorpii naturali, secretarii IGM vor fi 
concurați de acești anticorpi specifici antigenului pentru legarea la virus. Și asta va trăi mult 
timp. Aceasta este o suprimare de lungă durată. Și pierdeți orice protecție împotriva oricărei 
alte variante virale sau a variantei coronavirusului etc. Deci, acest lucru înseamnă că 
rămâneți fără un răspuns imunitar unic, știți, nu este, imunitatea dvs. a devenit nulă. Totul 
este pierdut. Anticorpii nu mai funcționează. Și imunitatea ta înnăscută a fost complet ocolită 
și asta în timp ce tulpini foarte infecțioase circulă. Așadar, dacă nu este suficient de clar, chiar 
nu înțeleg. Și, oamenii, vă rog să-mi citiți ce am postat, pentru că este știință, este știință pură! Și, 
după cum știe toată lumea, sunt un tip pasionat de vaccin, nu? Și nu am nicio critică asupra 
vaccinurilor, dar vă rugăm să folosiți vaccinul potrivit la locul potrivit. Și nu-l folosiți în căldura unei 
pandemii la milioane de oameni. Vom plăti un preț uriaș pentru acesta. Și devin emoțional pentru că 
mă gândesc la copiii mei, la generația mai tânără. Adică este imposibil ce facem. Nu înțelegem 
pandemia. Am transformat-o într-o pandemie artificială. Cine poate explica de unde provin dintr-
o dată toate aceste tulpini extrem de infecțioase? Nimeni nu poate explica acest lucru. Eu pot să-l 
explic. Dar nu am văzut acest lucru în timpul pandemiilor anterioare, în timpul pandemiilor naturale. 
Nu am văzut-o. Deoarece în fiecare moment, imunitatea era suficient de scăzută, astfel încât virusul 
să nu aibă nevoie să scape. Așadar, la sfârșitul pandemiei, când lucrurile s-au calmat și a fost 
imunitatea turmei, circula în continuare același virus. Ceea ce facem acum este că urmărim cu 
adevărat acest virus și totul devine mai infecțios. Și vreau să spun, aceasta este doar o situație care 
este complet, complet necontrolabilă.”     
În continuare (în colțul din dreapta- sus este afișat: ”VACCINE DISASTER AHEAD”), aceeași 
persoană de la începutul difuzării videoclipului, concluzionează ceea ce a spus Dr. Geert, în 
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interviul anterior: ”este o problemă globală”; ”suntem la câteva momente depărtare de a crea un 
coronavirus pur și simplu rezistent la vaccinuri”; „acest vaccin face cel mai rău lucru, îți distruge 
sistemul tău imunitar natural, este transformat în nul. Sistemul tău imunitar dispare. Iar acum 
trebuie să poarte un război cu un virus patogen pe care -vaccinul- l-a forțat să fie mortal.” 
Videoclipul se încheie cu prezentarea finalizării interviului susținut de Dr. Geert în care moderatorul 
îi spune acestuia că, fiind atât de pasionat de ceea ce face, își pune reputația în pericol și niciun 
guvern, niciun sistem de sănătate nu va dori să audă ceea ce spune. Dr. Geert, concluzionează: ”fie 
că esti pro vaxxer sau anti-vaxxer, etc este vorba despre știință. Este vorba de umanitate, nu?(…) 
Este vorba despre umanitate. Și, desigur, sunt pasionat. Desigur, vreau să spun este vorba despre 
copiii tăi. Este familia ta. Este familia mea. Este toată lumea. Sigur. Și este pur și simplu pentru 
mine, pun totul în joc pentru că mi-am făcut temele. Și aceasta este pur și simplu o obligație 
morală.”   
La final, a fost afișat pe ecran: ”Interviul complet, în engleză, pe: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJZxiNxYLpc  
 
(S3-rep. 15.22, sel. 20-17) Interval orar: 17:15 – 17:38 

Titlu afișat pe ecran: PLANDEMIC: INDOCTORNATION / Pandemia planificată: 
Îndoctrinarea  

Textul a fost subtitrat pe ecran. 
Dr. David E. Martin – analist pe probleme de securitate națională, fondatorul indexului IQ100 

de la Bursa din New-York - a specificat că: 
- este cel care a dezvoltat genomul lingvistic, prima platformă unde se poate afla intenția 

comunicării, dincolo de informația transmisă; 
- a folosit tehnologia respectivă în aplicații pentru apărare, obținerea de informații, finanțe; 
- la începutul anilor 2000 a fost descoperită cea mai mare fraudă din domeniul impozitelor din 

istoria SUA (la acel moment); 
- se continuă investigarea oricărei persoane, organizații, companii care au legătură cu armele 

biologice și chimice pentru 168 de țări. 
(rep. 01.08 S3) Dr. David E. Martin: În 1999, IBM a introdus în lumea digitală un milion de 

brevete. Era prima dată când inovarea umană  fost transferată într-un mediu electronic, unde se pot 
realiza interogări în bazele de date. Noi am luat acea informație și am făcut un exercițiu foarte 
simplu, utilizând tehnologia noastră privind genomul lingvistic. Am constatat că aproximativ o treime 
din brevetele înregistrate în Statele Unite erau în realitate falsuri, în sensul că, deși aveau variații 
lingvistice, în realitate se ocupau de același subiect. În 1999, au început să apară brevetele pe 
coronavirus… Astfel a început investigația noastră… 

Voce din off: ”Martie 2003. Hong-Kong-ul este cuprins de panică, pe măsură ce un  nou virus 
mortal face ravagii în oraș.”  

Dr. David E. Martin: În 2003, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (CDC) au 
intuit că pot da lovitura. Mă refer la epidemia de coronavirus care a apărut în Asia. Au văzut că un 
virus – despre care ei știau că poate fi ușor manipulat – era un lucru aducător de mult profit. În 
2003, au încercat să-l patenteze. Și s-au asigurat că au drepturi intelectuale asupra bolii, a virusului, 
și asupra detectării lui. Știm că în afacere erau implicați Anthony Fauci, Ralph Baric, CDC, și o 
întreagă listă de oameni care voiau să fie creditați cu inventarea coronavirusului. Între 2003 și 2018, 
au avut control 100% asupra fondurilor obținute din complexul industrial al coronavirusului. 

(rep. 02.55 S3) Prezentatoare: ”Organizația Mondială a Sănătății a denumit oficial epidemia… 
noul coronavirus…”. ”… o Urgență internațională privind Sănătatea Publică…”  

Dr. David E. Martin: Știm că  manipularea coronavirusului a început în 1999 cu dr. Ralph 
Baric, cercetător la Universitatea din Carolina de Nord.  

Dr. Ralph Baric, profesor de microbiologie și imunologie: ”Caracteristica principală a sars, 
mers și sars-cov 2, este că pot să…”  

Dr. David E. Martin: Este un cercetător celebru pentru ”cercetări himerice” privind 
coronavirusul. În 2002, era un lucru recunoscut despre coronavirus că era văzut ca un mecanism 
exploatabil în bine sau în rău. 

(rep. 03.38 S3) Dr. David E. Martin: Pe 25 aprilie 2003, CDC din SUA a înregistrat un patent 
privind coronavirusul cu transmitere la om. Dar în Legea nr. 35, secțiunea 101, scrie că natura nu 
poate fi patentată. Fie coronavirusul este fabricat  prin urmare, este legal brevetul, fie este natural – 
prin urmare, brevetul este ilegal. Dacă era fabricat, ar fi încălcat tratatele și legile care interzic 
armele biologice și chimice. Dacă era natural, era ilegal să îl patentezi. Amândouă situațiile sunt 
ilegale.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZJZxiNxYLpc
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(rep. 04.28 S3) S-a menționat că în 2007, CDC a cerut Oficiului de Invenții și Mărci să 

păstreze brevetul ”confidențial” și că au fost înregistrate brevete nu numai pe virus, dar și pe 
metodele de detecție și pe kitul de testare, astfel că CDC putea decide cine poate face cercetări pe 
coronavirus. 

Dr. David E. Martin a vorbit despre faptul că prin 2012 - 2013 au fost tăiate fonduri federale 
care ajungeau la Harvard, Emery, Universitatea din Carolina de Nord deoarece Institutul Național de 
Sănătate Publică din SUA (NIH) și-a dat seama că ceva este greșit, iar în 2013 NIH a spus că 
trebuie suspendate cercetările privind îmbogățirea funcțiilor coronavirusului. A menționat că în 2014 
și 2015 a fost externalizată cercetarea și au fost acordate fonduri Institutului de Virologie din 
Wuhan, netransparent, printr-o serie de organizații-paravan pentru a da impresia că este finanțată o 
operațiune a SUA care subcontractează cercetarea către Institutul de Virologie din Wuhan. 

(rep. 07.11 S3) În continuare s-a vorbit despre proveniența coronavirusului și noua investigație 
desfășurată în acest sens (oficiali din serviciile de informații americane dezvăluind către NBC News 
că examinează posibilitatea ca virusul să fi fost ”eliberat accidental dintr-un laborator chinez”, iar 
oficiali chinezi respingând acuzațiile și afirmând că virusul putea fi adus în Wuhan de armata 
americană). 

(rep. 07.42 S3) Meryl Nass M.D. (fizician, cercetător, scriitor) a precizat că este prima 
persoană din lume care a studiat caracteristicile unei epidemii demonstrând astfel că se datorează 
unei arme biologice, nu unui fenomen natural, conform unui studiu publicat în urmă cu 28 de ani. De 
asemenea, și-a exprima convingerea că virusul este un organism proiectat în laborator. S-a făcut 
referire la un studiu publicat în revista ”Nature Medicine” de 5 oameni de știință (Kristian G. 
Andersen, Andrew Rambaut, W. Ian Lipkin, Edward C. Holmes și Robert F. Garry) care pretindeau 
că, în mod sigur, este un fenomen natural și nu obținut în laborator și că oameni importanți au 
început să aprobe ce se spune în acel studiu. 

(rep. 09.08 S3) Prof. Luc Montagnier (laureat al Premiului Nobel, virolog și cercetător) a 
afirmat că este o lucrare foarte meticuloasă, făcută profesionist, nu este un lucru natural, că e o 
treabă de profesionist, de biolog molecular, dacă ne uităm la secvența genetică a virusului. 

(rep. 10.10 S3) Au fost aduse în discuție avantajele financiare ale companiilor Pfizer și 
Moderna care primesc 2 miliarde, respectiv 438 de milioane din banii contribuabililor și faptul că 
ambele companii au spus că vor vinde vaccinul la un preț mai mare decât costul. 

(rep. 10.36 S3) Dr. David E. Martin: Programele noastre informatice au început să 
depisteze anomalii la sfârșitul verii și în toamna lui 2019, când am început să văd organizații 
non-profit și corporații care transferau bani către firme-paravan, pentru programe de 
cercetare privind coronavirusul. Primul nostru semnal de alarmă a fost când am citit 
scenariul ”O lume aflată în risc” (septembrie 2019). Există o organizație denumită ”Consiliul 
de monitorizare al finanțelor globale”.  Această organizație face parte din Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS), iar din consiliul lor de conducere fac parte doctorii Elias de la 
Fundația lui Bill Gates și Anthony Fauci de la Institutul Național pentru Alergii și Boli 
Infecțioase (NIAID). Aceste două persoane, plus directorul Centrului pentru Prevenirea și 
Controlul Bolilor din China, au emis o recomandare: până în septembrie 2020 trebuie să aibă 
loc două exerciții globale privind răspunsul la pandemie, iar unul din ele trebuie să fie despre 
o ”boală a căilor respiratorii”. Apoi au aranjat să se desfășoare un eveniment în octombrie – 
Evenimentul 201. 

Voce din off: ”În numele partenerilor noștri - Fundația Bill și Melinda Gates…” 
Dr. David E. Martin: Evenimentul 201 a avut loc cu 5 luni înainte ca epidemia de covid-

19 să fie declarată pandemie. Participanții la eveniment sunt cam aceeași oameni care acum 
sunt implicați în pandemia reală, obținând și profit de pe urma ei. Evenimentul 201 a fost un 
eveniment regizat, filmat în direct cu mai multe camere, și transmis pe tot globul prin 
intermediul internetului. Un eveniment de o asemenea complexitate trebuie pregătit în cel 
puțin câteva luni, astfel încât conceperea lui a avut loc cu cel puțin 1 an înainte de pandemia 
reală. 

Dr. Anthony Fauci (director NIAD): ”Nu există nici o îndoială că va avea loc o epidemie 
neașteptată…” 

Dr. David E. Martin: Încă din ianuarie 2017, Anthony Fauci a știut că vom vedea o 
epidemie până la sfârșitul lui 2020. Chiar și Bill Gates, un om fără pregătire în medicină, știa 
că va veni. 

Bill Gates: ”Dacă începem acum, putem fi pregătiți pentru următoarea pandemie”. 
Dr. David E. Martin: Fiecare lucru pe care l-ați văzut în această criză a fost prezentat în 

exercițiul lor – despre care, apropo, site-urile de verificare a informațiilor au zis că nu are nici 
o legătură cu pandemia de coronavirus. Acesta este universul minunat al improbabilităților, 
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unde lucruri fictive acum le vedem în realitate. Acesta e scenariul pe care se presupune că 
trebuie să-l acceptăm. Genial. 

(rep. 13.02 S3) Pe ecran splitat au fost prezentate Dr. David E. Martin, alternativ, imagini și 
comentarii titrate pe ecran din cadrul simulării și cele reale din timpul pandemiei. 

(rep. 13.48 S3): Sunt curios: cine a scris scenariul pentru Evenimentul 201? Cei care au 
conceput evenimentul știau, cu cel puțin un an înainte, ce aveau nevoie. De ce nu s-au 
îngrijit să aibă acele lucruri la dispoziție (în pandemia reală)? Având în vedere că Bill Gates a 
donat jumătate din avere pentru a transforma lumea într-un loc mai sigur… de ce nu a ajutat 
să fie mai bine pregătite spitalele noastre și lucrătorii din linia întâi? Cum se face că nici unul 
din evenimentele pe care le sponsorizează nu aduce vreun beneficiu? 

(rep. 14.13 S1) În continuare s-a vorbit despre faptul că de decenii, lideri din sănătate și 
afaceri introduc în realitate elemente din scenarii fictive și că o altă simulare cu virusul numit ”Clade 
X” a avut loc cu un an înainte de Evenimentul 201. 

(rep. 15.17 S1) S-a precizat că, în 2010, Fundația Rockefeller a publicat documentul 
intitulat ”Scenarii privind viitorul tehnologiei și al dezvoltării internaționale” care la pagina 18 
conține scenariul pandemic denumit ”Etapele închiderii”. 

”O lume cu un control mai puternic al guvernului și cu o conducere mai autoritară, cu o 
inovare redusă și cu o creștere a presiunii asupra cetățenilor”. 

”Guvernul Chinei nu a fost singurul care a luat măsuri extreme pentru a proteja 
cetățenii. Pe perioada pandemiei, lideri din toată lumea și-au încordat autoritatea și au impus 
restricții și reguli draconice, de la purtarea obligatorie a măștii, la verificarea temperaturii la 
intrarea în locuri publice precum gări și supermarketuri. Chiar și după ce pandemia s-a 
încheiat, acest control mai autoritar, și această supraveghere a cetățenilor și a activităților 
lor, au continuat și chiar s-au intensificat”. 

(rep. 16.28 S3) În continuare s-a vorbit despre OMS, finanțarea și cheltuielile acesteia, 
mituirea OMS de Partidul Comunist Chinez, conducerea OMS și controversele cu privire la Tedros 
Adhanom Gebreyesus, director general al OMS (acesta, în perioada în care a fost Ministru al 
Sănătății din Etiopia, ar fi mușamalizat trei posibile epidemii de holeră în Etiopia, a fost membru de 
rang înalt în organizația ”Frontul de eliberare populară TiGrey, un grup politic brutal și corupt, 
responsabil de crime împotriva umanității, a avut legături strânse cu Fundația Bill Gates și Fundația 
Clinton). 

Tedros Gebreyesus, președinte OMS: ”Vor fi multe cadavre… dacă nu suntem cuminți…” 
(rep. 19.28 S3) Dr. David E. Martin a specificat faptul că se cunoaște că există cel puțin 3500 

de patente acordate unor organizații care au primit finanțări prin Fundația Bill Gates, prin Alianța 
Eco-Sănătate, prin conexiunea Sherlock-Bioștiințe care au, de asemenea, legături directe cu 
sursele de finanțare ale lui Anthony Fauci, prin urmare, este o încălcare a legilor Anti-trust din SUA 
dacă există conflicte de interese privind finanțarea și luarea de decizii. 

(rep. 20.10 S3) S-a făcut referire la conflictul de interese ca fiind primul lucru care ar trebui 
schimbat în actualul sistem de sănătate, la industria farmaceutică care mituiește pe cei de la NIH, 
de la CDC, de la FDA, pe cei din asociații profesionale, ziare, Universități de Medicină. S-a vorbit 
despre preluarea controlului mass-media și a medicinei din America de către John D. Rockefeller. 

 
 (S4-rep. 38.55, sel. 20-17) Interval orar: 17:39 – 18:06 

După succesiunea foarte rapidă a chipurilor unor persoane, pe ecran a fost titrat: SHARE. 
DOWNLOAD. REUPLOAD. 
          Apoi, au fost difuzate opiniilor unor medici, având ca temă, virusul COVID-19, pandemia, 
vaccinuri și tratamente. 

     (rep. 00.10 S4) Afișări pe ecran: Dr. Andrew Kaufman; Medical Doctor & Forensic; Psychiatris 
from the USA;    
Dr. Andrew Kaufman: Numele meu este Andrew Kaufman. Sunt medic și psihiatru criminalist 
certificat de consiliu. Această pandemie nu este o adevărată pandemie medicală. Vaccinul 
COVID-19 nu s-a dovedit sigur sau eficient deoarece nu a fost suficient timp. În plus, nu există o 
definiție clară a oricărei noi boli pentru care poate fi testat împotriva. În plus, nu a existat un virus 
care să fi fost purificat sau arătat a fi cauza unei boli. Astfel, nu există o țintă pentru un vaccin. Cu 
toate acestea, concluzia este că, din moment ce nu au avut loc decese suplimentare în legătură cu 
o boală nouă, pur și simplu nu este nevoie de un nou vaccin. 

     (rep. 00.51 S4) Afișări pe ecran: Dr. Hilde De Smet; Medical Doctor from Belgium;    
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Dr. Hilde De Smet: Bună, mă numesc Hilda Smith. Sunt medic belgian și aș vrea să vă spun că 
noul vaccin COVID-19 nu este sigur și că nu există o pandemie medicală globală. De aproape 
20 de ani, industria farmaceutică încearcă să dezvolte vaccinuri CORONA dar nu au reușit 
niciodată, pentru că au văzut în studiile pe animale că există efecte secundare grave, 
tulburări autoimune atunci când animalul a fost expus la un nou virus de tip sălbatic. Aceste 
tulburări autoimune, sunt comparabile cu complicațiile pe care le-am văzut la unii pacienți cu 
COVID-19. Acum, datorită scuzei unei pandemii globale, industria farmaceutică are 
permisiunea de a sări peste încercările pe animale. Aceasta înseamnă că noi, oamenii, vom fi 
cobaii și am putea avea efecte secundare severe când suntem expuși la noi viruși. 

     (rep. 01.54 S4) Afișări pe ecran: Dr. Nils R Fosse; Medical Doctor from Norway;    
Dr. Nils R Fosse: Numele meu este Nils Fose, sunt medic în Paragon, Norvegia. Vaccinul COVID-
19 nu s-a dovedit sigur și eficient. Este o tehnologie nouă și a fost testată pe câteva mii de 
oameni în câteva luni. Vă rugăm să vă faceți propriile cercetări. Aceasta nu este o adevărată 
pandemie medicală. Ratele de deces în Norvegia nu sunt mai mari decât în medie aici. 

     (rep. 02.16 S4) Afișări pe ecran: Dr. Elizabeth Evans; Medical Doctor from the UK;    
Dr. Elizabeth Evans: Dr. Elizabeth Evans, medic pensionar și cofondator al Alianței pentru 
Libertatea Medicală din Marea Britanie. Vaccinurile COVID-19 nu s-au dovedit a fi sigure sau 
eficiente. Credem că este imprudent și inutil să lansăm aceste vaccinuri esențial 
experimentale care utilizează o tehnologie complet nouă de ARNm la milioane de oameni, 
atunci când există doar date limitate de siguranță pe termen scurt, nu există dovezi că 
acestea vor prevenii transmiterea virusului și fără date de siguranță pe termen lung care să 
excludă apariția efectelor negative, precum bolile autoimune, infertilitatea și cancerele. 

     (rep. 02.57 S4) Afișări pe ecran: Dr. Mohammad Adil; Medical Doctor from the UK;    

Dr. Mohammad Adil: Sunt dr. Mohammad Adil din Regatul Unit. Sunt membru al Colegiului Regal 
al Chirurgilor din Marea Britanie și chirurg consultativ. Lucrez pentru Serviciile Naționale de 
Sănătate în ultimii 30 de ani, cu un record fără cusur. Sunt Președintele Organizației Globale 
Nishtarian, All Pakistan Medical Association UK, am dezvoltat World Doctors Alliance în colaborare 
cu mii de profesioniști din domeniul sănătății din întreaga lume. Recent, am avut un webinar de 
mare succes. Acest lucru a fost văzut de milioane de oameni din întreaga lume. Susțin cauza 
comunității, în special în situația actuală a unui efect devastator datorat Coronavirusului și 
restricției sale impuse publicului. Mulțumesc mult. 

     (rep. 03.55 S4) Afișări pe ecran: Dr. Vernon Coleman; General Practitioner from the UK;    
Dr. Vernon Coleman: Doctorilor nu li se permite să pună la îndoială COVID-19 în public. 
Materialul care conține adevărul despre presupusa boală și vaccin este interzis. În ultimul an, 
am fost demonizat și mințit, iar o carieră de 50 de ani și reputația au fost distruse de cei care 
promovează o pandemie care nu a fost niciodată într-un vaccin care nu a fost niciodată necesar. 
Întreaga înșelătorie covid-19 este, așa cum am spus, în martie 2020, cea mai mare farsă din 
istorie. Principiul consimțământului informat este esențial în medicină, dar pacienții care au 
acum vaccinuri nu pot da consimțământul informat, deoarece nu sunt informați. Mulțumesc 
cerului pentru site-uri precum Brown YouTube, care poartă videoclipuri necenzurate de 
medici care au fost cenzurați sau interziși în altă parte.  
            (rep. 04.41 S4) Afișări pe ecran: Prof. Dolores Cahill; Molecular Biologist and Immunologist 
from Ireland;    
Prof. Dolores Cahill: Numele meu este profesorul Dolores Cahill. Sunt biolog molecular și 
imunolog și avem vești bune. Coronavirusul și blocarea nu au fost atât de severe pe cât se 
credea. Știm că putem trata simptomele COVID-19 cu succes cu vitaminele D, C și zinc și cu 
medicamente foarte sigure. Prin urmare, blocarea și măsurile precum carantina, distanțarea socială 
și măștile nu erau necesare. Și, de asemenea, un vaccin nu este, de asemenea, necesar. Nu a 
existat niciodată o licență de vaccin ARN și acest lucru nu se datorează faptului că au existat 
multe studii clinice, ci că, în studiile de siguranță au existat evenimente adverse 
semnificative și moarte la animalele care au fost utilizate în aceste studii din ultimii 20 de ani. 

     (rep. 05.33 S4) Afișări pe ecran: Dr. R Zac Cox; Holistic Dentist & Homeopath from the UK;     

Dr. Zac Cox: Numele meu este Zac Cox. Sunt dentist holistic și homeopat. Sunt membru fondator 
al Alianței Mondiale a Medicilor. Cred că pandemia s-a încheiat fundamental și a fost așa vara. 
De asemenea, cred cu tărie că nu există date de siguranță pe termen lung pentru niciunul 
dintre vaccinurile COVID. Aceasta înseamnă că în esență experimentează asupra noastră, 
ceea ce este împotriva Codului de la Nürnberg. Nu voi lua vaccinul. 
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     (rep. 06.02 S4) Afișări pe ecran: Dr. Anna Forbes; Medical Doctor from the UK;    

Dr. Anna Forbes: Bună, sunt Anna Forbes, sunt medic din UK și reprezint Alianța aici reprezentând 
Alianța pentru Libertatea Medicală din Marea Britanie. Aceasta este un corp în creștere de medici, 
oameni de știință, universitari și avocați. Credem că a existat o supraestimare a riscurilor pentru 
sănătatea publică din cauza sars-cov-2 din cauza denaturării datelor și a utilizării 
necorespunzătoare a testului PCR. Solicităm păstrarea consimțământului informat, alegerea 
medicală și autonomia corporală. În calitate de doctori, credem că acest lucru este absolut de 
menținut. Mulțumesc!  

     (rep. 06.39 S4) Afișări pe ecran: Dr. Ralf ER Sundberg; Medical Doctor from Sweden;    
Dr. Ralf Sundberg, MD: Sunt Ralf Sundberg, MD, Dr., fost profesor asociat de chirurgie a căilor 
rapide, la Institutul Karolinska. Părerea mea despre această criză actuală Coronavirus este că 
testul PCR este inexact și de fapt, de fapt, provoacă atât de mulți fals pozitivi. Deci, suntem 
speriați de vaccinare și nu am încredere în acest vaccin.  

     (rep. 07.33 S4) Afișări pe ecran: Dr. Johan Denis; Medical Doctor and Homeopath from 
Belgium;    
Dr. Johan Dennis: Numele meu este Dr. Johan Denis din Belgia. Vaccinul Corona nu s-a dovedit 
sigur sau eficient. Nu există nici o urgentă medicală. Este o falsă pandemie. Coronavirusul 
este în termeni de nocivitate, mortalitate și transmisibilitate comparabile cu o gripă 
sezonieră. Și nu pot decât să resping măsurile extreme disproporționate luate de către guvernele 
noastre. Nu există o situație de urgentă. Totul a fost orchestrat pentru a te face suficient de 
înspăimântător pentru a lua vaccinul. Acest vaccin nu este dovedit sigur. A fost dezvoltat prea 
repede. Nu avem nicio idee care vor fi efectele pe termen lung. Are nevoie de mult mai multe 
investigații. Nu există grabă sau urgentă. S-ar putea să vă schimbe ADN-ul. Acest lucru este 
ireversibil și ireparabil pentru toate generațiile viitoare, un experiment asupra umanității. Nu 
mi l-aș da niciodată mie, pacienților mei sau celor dragi. Nu suntem porci de guineea. 
            (rep. 08.50 S4) Afișări pe ecran: Dr. Daniel Cullum; Chiropractic Physician from USA;    
Dr. Daniel Cullum: Bună, sunt Dr. Daniel Cullum, medic chiropractic din Turpin, Oklahoma, USA. 
Aceasta nu este o adevărată pandemie medicală pe care lumea o suportă în acest moment. 
Vaccinul nu s-a dovedit sigur sau eficient și nu îl voi lua si/sau îl voi recomanda, deoarece nu 
există un vaccin sigur, punct.  

     (rep. 09.18 S4) Afişări pe ecran: Moritz von der Borch; Medical Journalist from Germany;    
Moritz von der Borch: Numele meu este Moritz von der Borch, lucrez ca jurnalist în știință și 
medicină și sunt din Germania. Nu luați acest vaccin. Acest vaccin este periculos. Această 
pandemie este o fraudă.  

     (rep. 09.31 S4) Afișări pe ecran: Dr. Anne Fierlafijn; Medical Doctor from Belgium;    
Dr. Anne Fierlafijn: Numele meu este  Dr. Anne Fierlafijn. Sunt medic din Belgia, specializat în boli 
infecțioase cronice, cum ar fi Lyme, mucegaiurile Epstein-Barr etc.. Vaccinul COVID-19 nu este 
dovedit sigur, nici eficace. Și cred că este inacceptabil să se renunțe la toate obligațiile pentru 
companiile care îl produc. Dacă Farmaceutica nu își asumă responsabilitatea pentru produsele pe 
care le fabrică, cum se pot aștepta ca doctorii să le injecteze pacienților lor fără îndoială că fac rău? 
Din ce în ce mai mulți vedem că aceasta nu este într-adevăr o pandemie medicală. Măsurile pentru 
Corona au cauzat mult mai multe daune colaterale decât virusul în sine. La nivel mondial, vedem că 
numărul cazurilor este prezentat în mod fals pentru a conduce populația la comportamentul 
ascultător și la vaccinare. Deci, vă rog fiți critici. Faceți propriile cercetări și nu lăsați mass-media să 
vă manipuleze. Cred că este timpul să reacționăm. E timpul să te ridici pentru libertatea ta, pentru 
viitorul copiilor tăi. Nu cedați anxietății, polarizării, controlului guvernamental și restricționării libertății 
voastre, sub pretextul fals al unui virus, pentru că asta se întâmplă.  

     (rep. 10.51 S4) Afișări pe ecran: Dr. Tom Cowan; Medical Doctor from USA;    

Dr. Tom Cowan: Bună, acesta este Dr. Tom Cowan. Și vreau doar să le reamintesc oamenilor 
că trebuie să ne amintim că sănătatea nu provine din injectarea de toxine în corpul nostru, ci 
mai degrabă din a decide ce înseamnă să fi uman și urmărind asta din toată inima ta. 

     (rep. 11.10 S4) Afișări pe ecran: Dr. Kevin P Corbett; Retired Nurse and Health Scientist from 
UK;    
Dr. Kevin Corbett: Sunt doctorul Kevin Corbett, asistent medical pensionar și om de știință în 
sănătate din Regatul Unit. Vaccinurile Covid nu s-au dovedit sigure sau eficiente. Covidul nu 
este o adevărată epidemie medicală. Vaccinurile folosesc produse sintetice care vă vor 
modifica genele, permițând monitorizarea stării dumneavoastră de vaccinare și producând 
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reacții chimice periculoase. Prin urmare, oamenii de știință cer ca toate vaccinările COVID 
să fie imediat oprite. Adevărata epidemie este frica și isteria. A început în China și s-a 
răspândit rapid prin intermediul Organizației Mondiale a Sănătății. Isteria a fost accelerată de 
corporații care au câștigat financiar prin vânzarea de teste medicale defectuoase rapid, 
medicamente antivirale toxice și acum vaccinuri nedovedite și potențial periculoase. 
Precauțiile standard care în mod normal protejează publicul au fost ignorate din cauza ignoranței, 
isteriei și profiturilor. De exemplu, vaccinurile nu au fost supuse testelor adecvate de fază 3. Testul 
Covid, PCR este fatal defect. Nu a fost niciodată examinat în mod standard de către Serviciul 
National de Sănătate al Regatului Unit, și nu ar fi trebuit să fie folosit niciodată la persoanele 
bolnave sau la cei fără simptome. Puteți citi despre defecte în testul PCR la 
www.cormandrostenreview.com.  

     (rep. 12.49 S4) Afișări pe ecran: Dr. Carrie Madej; Medical Doctor from USA;    
 Dr. Carrie Madej: Numele meu este Dr. Carrie Madej. Sunt medic de medicină internă din Statele 
Unite ale Americii. Am deținut propria mea clinică și am fost director medical în două clinici diferite, 
precum și medic curant pentru studenții la medicină în ultimi 19 ani. Sunt aici pentru a vă spune 
că nu există o pandemie mondială pentru covid-19. Folosim mecanisme de testare numite 
PCR care nu au fost niciodată indicate sau create pentru a diagnostica vreo infecție. Nu 
acesta este modul în care ar trebui să diagnosticăm. În plus, spitalele și medicii primesc 
stimulente financiare pentru a diagnostica covid-19. Mai mult decât atât, avem multiple erori 
de laborator care se întâmplă peste tot în lume, indicând mai mulți falși pozitivi. În plus, sunt 
aici să vă spun că nu voi lua vaccinul Covid-19 și eu și nu voi recomanda vaccinul COVID-19 
niciunui dintre pacienții mei. Acest vaccin este experimental pe rasa umană, deoarece 
propun să folosească ARN mesager modificat sau ADN sintetic modificat pentru corpul 
uman. Aceasta este prima dată când va fi lansată vreodată pe rasa umană. Nu știm ce s-ar 
putea întâmpla cu noi. În plus, ei propun să folosească tehnologia nanolipidelor sau 
nanotehnologia, rasa umană, de asemenea. Există atât de multe lucruri îngrozitoare diferite 
care ni se pot întâmpla și trebuie să investigăm acest lucru înainte de a merge mai departe. 
Acesta este apelul meu de alarmă către lume.  

     (rep. 14.18 S4) Afișări pe ecran: Dr. Barre Lando; Physician from the USA;    
Dr. Barre Lando: Numele meu este Dr. Barre Lando și am tratat mulți copii îmbolnăviți prin vaccin. 
Datorită lipsei testării adecvate și a condițiilor false din jurul presupusei pandemii aș avertiza 
cu insistență pe oricine are în vedere administrarea vaccinului COVID-19. 

     (rep. 14.45 S4) Afișări pe ecran: Kate Shemirani; Natural Nurse from the UK;    

Kate Shemirani: Sunt Kate Shemirani, asistentă naturală într-o lume toxică, cred că există o 
pandemie? Absolut nu. Nu există dovezi în acest sens. Cred că există covid-19? Absolut nu. 
Nu s-a dovedit niciodată. Cred că populația are nevoie de acest nou vaccin periculos COVID-
19, care nu a făcut testele de siguranță și nu a mai fost făcut până acum? Absolut nu. Nimeni 
nu are nevoie de el. Cred că guvernul nostru ar trebui arestat pentru posibil genocid? 
Absolut.  

     (rep. 15.10 S4) Afișări pe ecran: Sandy Lunner; Pharmacist from Norway;    
Sandy Lunner: Numele meu este Sandy Lunner, farmacist pensionat și locuiesc în Norvegia. 
Vaccinurile COVID-19 nu s-au dovedit sigure sau eficiente. Mă voi concentra pe doar 2 
probleme de siguranță. Vaccinurile prezintă riscul creșterii imunității. În loc să protejeze 
împotriva infecției, vaccinul poate agrava boala, atunci când o persoană vaccinată este 
infectată cu virusul. În al doilea rând, în Marea Britanie, agenția de reglementare a 
medicamentelor și a produselor medicale a făcut o cerere urgentă. Citez, „MHRA caută urgent un 
instrument software de inteligentă artificială pentru a procesa volumul ridicat așteptat de reacții 
adverse la vaccinul COVID-19” 

     (rep. 16.07 S4) Afișări pe ecran: Boris Dragin; Licensed Acupuncturist from Sweden;    
Boris Dragin: Numele meu este Boris Dragin și sunt acupuncturist autorizat cu sediul în Suedia. 
Conduc o clinică medicală complementară privată, de peste 40 de ani. Această pandemie Covid 
nu este o reală pandemie. Este o violare asupra drepturilor omului, a libertății noastre și 
societății noastre. Ar trebui să fi complet nebun pentru a accepta vaccinul experimental 
netestat de la un producător criminal, care își grăbește programele de siguranță care profită 
enorm din constrângerea oamenilor să și-l administreze. Și chiar credeți că există undeva în 
lume o companie de asigurări care ar îndrăzni să asigure un astfel de vaccin? Lăsați-i pe 
„liderii” noștri și pe toți ceilalți susținători ai acestui amestec toxic.  

     (rep. 17.16 S4) Afișări pe ecran: Dr. Piotr Rubas; Medical Doctor from Poland;    

http://www.cormandrostenreview.com/
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Dr. Piotr Rubas: Dr. Piotr Rubas: Bună, mă cheamă Piotr Rubas. Vin di Polonia. Lucrez ca 
internist în Germania, în prezent (neclar). Nu sunt deloc de acord să te vaccinezi cu acest 
preparat experimental numit vaccin Corona. În primul rând, fiecare vaccin nou trebuie să fie 
supus unei perioade de studii clinice care este de cel puțin 5 ani. În al doilea rând, de ce ar 
trebui să-mi expun corpul la ceva necunoscut din cauza virusului, cu rata mortalității fiind  

(rep. 17.49 S4) Afișări pe ecran: Dr. Natalia Prego Cancelo; Medical Doctor from Spain;   
 Dr. Natalia Prego Cancelo: Vaccinul Covid-19 nu este dovedit sigur sau eficient. Acest lucru 
nu este cu adevărat o pandemie. 
          (rep. 18.00 S4) Afișări pe ecran: Dr. Rashid Buttar; Medical Doctor from the USA;    
Dr. Rashid Buttar: Vreau să vă amintiți că fiecare dintre voi, fiecare dintre voi, în mod 
independent este un far de lumină pentru cei din jur. Așa că dă exemplul, ridică-te, continuă 
să cauți, să vorbești, mai ales pentru copii voștri. Lasă-i pe copii să vadă ce înseamnă să fi 
liber. Permiteți copiilor să vă asiste la eroismul dvs. și că sunteți dispus să vă ridicați și să 
faceți ce este corect, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul tău.  
          (rep. 18.27 S4) Afișări pe ecran: Dr. Nour de San; Medical Doctor from Belgium;    
Dr. Nour De San: problema nu este principiul vaccinului, ci problema este că ei vor ca noi să 
credem că a fost posibil să dezvoltăm un nou vaccin în mai puțin de un an, împotriva unei 
noi boli, folosind noi tehnologii adjuvante și pentru a face acest lucru la o scară foarte, foarte 
mare. Nu este că doar populația țintă că va fi vaccinată, ci intenționează să vaccineze 
aproape fiecare persoană de pe Pământ. Oricine a lucrat la vaccinuri știe că acestea necesită 
timp, astfel încât să putem colecta suficiente date pentru a asigura eficacitatea și siguranța 
acesteia și să înțelegem corect efectele pe termen lung asupra sănătății noastre.  

     (rep. 19.04 S4) Afișări pe ecran: Dr. Kelly Brogan; Medical Doctor from the USA;    
Dr. Kelly Brogan: În cea mai mare parte a unui secol, vaccinarea s-a bazat pe știința coruptă, 
propagandă și suprimarea sistematică a consimțământului adevărat informat. Cu vaccinul 
COVID, am ajuns la un punct de inflexiune în care adevărul este disponibil pentru toți. Veți avea 
încredere în produsele farmaceutice modificate genetic și a subvențiilor 5G, a tehnocraților 
eugeniști, cu sănătatea dvs? Sau veți vedea prin pretențiile lor, o agendă trans umanistă, 
care urmărește să vă deposedeze de încrederea în corpul vostru, a oricărei agenții din 
propria viață și chiar a țesăturii propriei umanități? Vaccinarea este pătrunderea corpului, 
minții și spirit de către stat. Vaccinul Covid-19 nu este dovedit sigur sau eficient. Aceasta nu 
este o adevărată pandemie medicală. 

     (rep. 19.56 S4) Afișări pe ecran: Prof. Konstantin Pavlidis; Metaphysicist from the UK;    

Prof. Konstantin Pavlidis: Numele meu este Konstantin Pavlidis și sunt profesor de științe 
cognitive, cercetător biomedical și practicant  medical integrator la Londra. Simt că virusul COVID-
19 nu este o adevărată pandemie medicală. Și din acest motiv, vaccinul care este produs, nu 
este dovedit sigur, eficient deoarece există 4 etape. Etapa asimptomatică latentă, etapa de 
dezvoltare în care există o manifestare a simptomelor. Virusul convinge celulele T că nu este un 
invadator și apoi intră în sistemul imunitar. Și în cele din urmă, a patra etapă este scăderea 
prezentei virusului, unde este nedetectabil prin orice test și nu este prezent în lichidele din corp, 
ADN-ul viral devine o parte a celulelor imune ale ADN-ului gazdă. Deci din acest motiv, nici un test 
COVID nu este cu adevărat corect și nici un vaccin produs nu ar putea fi corect, deoarece 
păcălește sistemul imunitar să reacționeze ca și când ar exista un atac viral real iar acest 
lucru declanșează monocite în încercarea de a accesa celulele imune de memorie. Aceste 
acțiuni apar ca simptome virale, de exemplu oboseală cronică, contracți musculare sau 
tulburări de sănătate mintală, variind de la depresie la tendințe suicidare. Și toate acestea 
sunt, de fapt, efecte secundare ale influenței vaccinului. 
            (rep. 21.15 S4) Afișări pe ecran: Dr. Sherri Tempenny; Medical Doctor from the USA;    
Dr. Sherri Tenpenny: Să știți că atunci când dezvoltă acest lucru, se află sub umbrela Legii 
PREP din 2005. Au o protecție completă a răspunderii. Nu le puteți da în judecată și nu aveți 
nici un recurs dacă acest vaccin vă dăunează. Au încercat să dezvolte un vaccin Coronavirus 
din 2002 de când am avut SRAS. Și fiecare studiu pe animale pe care l-au făcut, în special 
dihorii... studiul dihorilor pe care sistemul imunitar al dihorului, imită cel mai mult sistemul 
imunitar al adulților umani... Studii privind dihorii, iepurii și șobolanii toate animalele au 
ajuns la un răspuns imun paradoxal în care nivelurile de anticorpi care erau foarte ridicate au 
accelerat de fapt infecția, au agravat-o mult și au permis ca bucățile virusului să intre în 
celulă și să fie încorporat în ADN-ul destinatarului acelui vaccin printr-un proces numit 
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transducție. Transducția pune ireversibil virusul, bucățile de virus, în ADN-ul tău și se 
transformă în celulele tale. 

     (rep. 22.22 S4) Afișări pe ecran: Senta Depuydt; Journalist from Belgium;    
Senta Depuydt: Bună, sunt Senta Depuydt. Sunt jurnalist independent și reprezint apărarea 
sănătății copiilor în Europa alături de Robert F. Kennedy Jr. Vrem să vă alertăm de faptul că 
vaccinurile actuale COVID sunt un produs experimental bazat pe injectarea de material 
genetic în noi înșine, în celulele noastre. Și riscul utilizării acestor noi tehnologii asupra 
oamenilor și a mediului nu este cunoscut, deși ar putea avea consecințe ireversibile. În 
aprilie, legea privind accelerarea pandemiei a Uniunii Europene a permis producătorilor de 
vaccinuri să aibă un permis gratuit pentru siguranță. Iar pe 15 iulie, Parlamentul European a 
fost de acord să elimine necesitatea evaluării riscurilor solicitate în conformitate cu 
reglementările GMO. Această decizie a fost luată în 10 zile. Nu au existat rapoarte științifice, 
nici audieri în comisia de sănătate, nici o dezbatere și nu amendamente înainte de acest vot. 
Deci, Health Defense Europe a solicitat anularea acestei decizii la Curtea Europeană de Justiție din 
Luxemburg. Vă rugăm să împărtășiți aceste informații, deoarece este extrem de important să 
înțelegeți că vaccinurile COVID actuale nu sunt dovedite sigure. Legiuitorii noștri au 
abandonat principiul... principiului precauției, punând o credință oarbă într-un experiment 
periculos… 

     (rep. 24.01 S4) Afișări pe ecran: Dr. Heiko Santelmann; Medical Doctor from Germany;    
Dr. Heiko Santelmann: Numele meu este Heiko Santelmann. Sunt medic german, lucrez acum în 
Norvegia. Lucrez cu cabinetul general de 40 de ani, fac cercetări de 20 de ani, în ultimii 10 ani în 
special pe vaccinuri. Trebuie să strig că nu este o adevărată pandemie medicală. Și nu s-a 
dovedit că vaccinul COVID-19 este sigur sau eficient. Sunt de acord cu British Medical 
Journal că testarea nu se face onest. Efectul afirmației de 90% este într-adevăr doar 0,2% 
dacă studiați rezultatele. Mă întreb de ce Gates și teroriștii săi conspiraționiști au cheltuit 
miliarde pentru a dezvolta vaccinuri care pot steriliza bărbații, femei și chiar copiii lor 
nenăscuți? 

     (rep. 24.49 S4): Afișări pe ecran: Dr. Margareta Griesz-Brisson; Neurologist from Germany;    
Dr. Margareta Grisz: Măsuri uniforme și forțate, măsuri medicale sau lipsite de etică și nu pot 
fi puse în aplicare pe o populație nici ca test, nici ca vaccinuri. Orice intervenție medicală, 
testare, tratament sau vaccin poate să le pună în aplicare doar într-un mod etic și legal, pe 
baza unei considerații medicale individuale, a consimțământului pacientului bine informat și 
a dovezilor clinice de inofensivitate fără îndoială. Mulțumesc. 

     (rep. 25.31 S4) Afișări pe ecran: Dr. Mikael Nordfors; Medical Doctor from Sweden;    
Dr. Mikael Nordfors: Numele meu este Mikael Nordfors, sunt medic din Suedia și lucrez cu 
medicina integrativă. Și nu există pandemie. Și vaccinul nu este nici sigur, nici eficient. Și a da 
un vaccin netestat întregii umanități și a le folosi ca pe cobai este o nebunie completă și 
nimic altceva și trebuie să-l oprim acum. Și este și mai multă nebunie să o dai copiilor. Când 
copiii nu suferă de COVID-19. Până acum nu a murit nimeni sub vârsta de 15 ani în țara mea. 
Și apoi există doar efecte secundare, riscuri și costuri. Și asta este o risipă de bani și risipă 
de viață și siguranță umană. Deci, oprește-l acum. Și pariez, de asemenea, că nu va exista 
niciodată un vaccin la fel de sigur și eficient ca vitamina D care poate reduce mortalitatea între 50 și 
95% în funcție de nivelul de vitamina D pe care îl aveți în sânge. Mulțumesc foarte mult. 

     (rep. 26.26 S4) Afișări pe ecran: Dr. Elke F. de Klerk; Medical Doctor from Holland;    
Dr. Elke de Klerk: Bună ziua, eu sunt Elke de Klerk. Sunt medic din Olanda. M-am informat despre 
vaccin. Și vreau să vă spun despre 3 lucruri. În primul rând, acest vaccin ar putea steriliza 
femeile și fetele. În al doilea rând, acest vaccin ar putea provoca o interferență virală, o 
amorsare și apoi poate provoca o furtună de citokine, care este foarte periculoasă pentru 
sănătatea dvs. pentru oameni. Acest lucru a fost observat la oameni și animale, testarea 
animalelor cu alte vaccinuri Corona. Și în al treilea rând acest vaccin ți-ar putea schimba planul 
genetic, codul genetic, ADN pentru totdeauna. Și nu știm ce va aduce asta. Mulțumesc foarte 
mult. Informați-vă, protejați-vă, protejați-vă copiii și căutați-l. 

 

Vizionând imagini și analizând emisiunea ”News România retrospectivă” din 
20.02.2022, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea gravă 
a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului potrivit cărora 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. 
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Astfel, în cadrul acestei ediții, în intervalul orar 16.36-18.06, postul ESTRADA TV 

(care, ulterior, a devenit NEWS ROMÂNIA),  a difuzat patru materiale înregistrate, cu 
subtitrări în limba română, în cadrul cărora au fost prezentate opiniile, discuțiile și 
interviurile unor persoane, prezentate ca fiind doctori (potrivit mențiunilor de pe ecran), de 
diferite naționalități, toate având ca temă pandemia de coronavirus și efectele negative pe 
care le-ar avea vaccinul anti-Covid19, sau despre anumite tratamente neautorizate.  

În acest context, în cadrul materialelor audiovizuale difuzate au fost făcute afirmații 
grave, acuzatoare referitoare la pandemie și vaccinurile anti COVID-19, astfel încât 
Consiliul consideră că acestea nu pot fi catalogate ca simple judecăţi de valoare sau  doar 
convingeri, în condiţiile în care din conţinutul acestora rezultă că au constituit acuzaţii 
factuale, susceptibile de a fi demonstrate şi probate, în vederea asigurării unei informări 
obiective a publicului și favorizării liberei convingeri.  

În acest sens, redăm câteva astfel de afirmații, cum ar fi:  
- Dr. Steve Hotze: Așa-numitul vaccin Covid-19 nu este deloc un vaccin. Este o 

terapie genetică experimentală periculoasă. Acest așa-numit vaccin Covid-19 nu oferă 
vreunei persoane care primește vaccinul, vreo imunitate la Covid-19 și nici nu previne 
răspândirea bolii. Companiile farmaceutice care produc această terapie genetică 
experimentală sub pretextul că este un vaccin, mint! Acești producători de medicamente 
mint publicul! Birocrații guvernamentali din domeniul sănătății mint, de asemenea, publicul 
numind acest tratament - vaccin. Această terapie genetică experimentală Covid-19 este 
concepută pentru a reduce la minimum simptomele dumneavoastră dacă ați fi infectat cu 
un virus Covid-19. Permiteți-mi să subliniez din nou că, această terapie genetică Covid-19 
nu îndeplinește definiția CDC a ceea ce este un vaccin. Nu oferă imunitate și nu împiedică 
răspândirea bolii. Aceasta înseamnă că indivizii care primesc tratamentul genetic 
experimental denumit vaccin, sunt cobaii. Probabil ați auzit că atât vaccinurile Pfizer și 
Moderna sunt eficiente în proporție de 95%. Aceasta este o afirmație falsă. Este o 
minciună, însă industria medicală și birocrații guvernamentali au luat pur și simplu cuvântul 
acestor companii farmaceutice și încurajează pe toată lumea să participe la această terapie 
genetică experimentală, așa-numită vaccin. Nu, nu voi accepta acest vaccin experimental 
pentru terapie genetică. Infecțiile cu Covid-19 nu prezintă un risc semnificativ pentru 
sănătate, cu excepția celor care sunt infirmi sau vârstnici și cei cu afecțiuni preexistente 
severe, afecțiuni care pot semăna cu gripa sau cu orice altă infecție respiratorie. Panica și 
isteria în masă creată de birocrații din domeniul sănătății, de către mass-media și politicieni 
are ca scop controlul puterii și a banilor. 

- Un bărbat (text titrat pe ecran): Acest – vaccin – îți îndepărtează sistemul tău 
imunitar natural. O să mai ai sistem imunitar, dar aceasta nu o să mai lucreze niciodată. 
Realizezi cât de înspăimântător este asta? 
Acum gândiți-vă la milioanele de oameni care stau la coadă să se vaccineze pentru că 
CNN și Tony Faucci au spus că ”iubesc acest vaccin”. Ei bine Dr. Geert, unul dintre cei mai 
importanți oameni de știință în domeniul vaccinurilor și imunologiei la nivel mondial, vă 
spune TOȚI CARE ÎȘI FAC VACCINUL ÎȘI DISTRUG SISTEMUL IMUNITAR NATURAL. 
Acei anticorpi non-specifici care ar fi putut face față la atâtea virusuri și variantele lor, prin 
vaccinare se distrug. Toți cei care s-au vaccinat sunt în mare, mare pericol pentru că vor fi 
atacați de ”variante ale virusului” iar sistemul lor imunitar nu va face față. Vorbim de 
carnagiu cum nu am mai văzut.  și problema globală este că noi ajutăm acest virus să 
câștige funcții (să se muteze) într-un ucigaș, prin fiecare persoană care se vaccinează. 
Acum ce face acest -vaccin- este că, transformă milioane  de oameni de pe tot pământul 
într-un laborator gigantic de fabricare a mutațiilor de virus. ”NU ESTE O PANDEMIE 
NATURALĂ”. „acest vaccin face cel mai rău lucru, îți distruge sistemul tău imunitar natural, 
este transformat în nul. Sistemul tău imunitar dispare. Iar acum trebuie să poarte un război 
cu un virus patogen pe care -vaccinul- l-a forțat să fie mortal.” 

- Titlu afișat pe ecran: PLANDEMIC: INDOCTORNATION / Pandemia planificată: 
Îndoctrinarea  

(rep. 10.36 S3) Dr. David E. Martin: Programele noastre informatice au început să 
depisteze anomalii la sfârșitul verii și în toamna lui 2019, când am început să văd 
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organizații non-profit și corporații care transferau bani către firme-paravan, pentru 
programe de cercetare privind coronavirusul. Primul nostru semnal de alarmă a fost când 
am citit scenariul ”O lume aflată în risc” (septembrie 2019). Există o organizație denumită 
”Consiliul de monitorizare al finanțelor globale”.  Această organizație face parte din 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS), iar din consiliul lor de conducere fac parte doctorii 
Elias de la Fundația lui Bill Gates și Anthony Fauci de la Institutul Național pentru Alergii și 
Boli Infecțioase (NIAID). Aceste două persoane, plus directorul Centrului pentru Prevenirea 
și Controlul Bolilor din China, au emis o recomandare: până în septembrie 2020 trebuie să 
aibă loc două exerciții globale privind răspunsul la pandemie, iar unul din ele trebuie să fie 
despre o ”boală a căilor respiratorii”. Apoi au aranjat să se desfășoare un eveniment în 
octombrie – Evenimentul 201. 

- Dr. Vernon Coleman: Doctorilor nu li se permite să pună la îndoială COVID-19 în 
public. Materialul care conține adevărul despre presupusa boală și vaccin este interzis. 
Întreaga înșelătorie covid-19 este, așa cum am spus, în martie 2020, cea mai mare farsă 
din istorie. Principiul consimțământului informat este esențial în medicină, dar pacienții care 
au acum vaccinuri nu pot da consimțământul informat, deoarece nu sunt informați.  

Față de asemenea afirmații grave, acuzatoare, susceptibile de a îngrijora publicul în 
contextul medical de pandemie, Consiliul a constatat că în susținerea lor nu au fost 
prezentate probe concludente, pertinente, utile sau studii autorizate, certificate de entități 
medicale, ce ar fi permis telespectatorilor să-și formeze propria convingere, nu doar pe cea 
indusă prin astfel de mesaje acuzatoare, tendențioase, prezentate pe toată durata difuzării 
celor patru materiale audiovizuale, în aceeași notă de contestare vehementă a pandemiei și 
a vaccinurilor.   

De aceea, Consiliul consideră că atunci când prin afirmații se tinde spre formularea de 
acuzații determinate, se impune dovada unei baze factuale, rezonabile, pe care se sprijină, 
pentru a permite publicului să-și formeze propria convingere, nu doar pe cea indusă prin 
materiale audiovizuale precum cele  difuzate în cadrul emisiunii analizate.  

 În aceste condiții, Consiliul a concluzionat că publicul nu a fost informat în mod 
obiectiv, onest, corect, în condițiile în care astfel de informații au fost prezentate cu valoare 
de adevăr incontestabil, inducându-i-se cu vehemență mesajul în sensul căruia pandemia 
nu ar fi o stare reală, naturală, ci o planificare, o conspirație ocultă, bazată pe interese 
financiare, iar vaccinurile ar fi o terapie genetică experimentală periculoasă. Or, o astfel de 
percepție indusă publicului telespectator, care nu a beneficiat de informații susținute de 
dovezi indubitabile sau de alte opinii opuse celor prezentate, poate avea consecințe nu 
numai asupra unei corecte informări a acestuia, ci și în plan social, prin influențarea 
comportamentului și reacției acestuia în contextul pandemiei.  

Din această perspectivă, Consiliul consideră că  abordarea unor teme, precum cele 
enunțate, de interes major pentru public în contextul pandemiei și a vaccinării, 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.  

În consecință, Consiliul a reținut 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. Totodată, potrivit alineatului 3 al aceluiași articol din 
legea invocată, răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al 
comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în condiţiile legii, furnizorului de servicii 
media audiovizuale. 

Or, în calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că informarea corectă 
a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind 
importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul, 
iar radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi 
evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. Cu privire la etica jurnalistică, în Rezoluţia 
nr. 1003/1993 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei precizează că presa este 
obligată să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de 



 16 
exprimare şi dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii 
sincere, iar difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin mijloace 
adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în prezentare, descriere şi narare. 

Pentru aceste considerente, având în vedere că, anterior, în anul 2021 a fost amendat 
cu 10.000 lei, iar de la începutul anului 2022, până la data prezentei decizii, a fost 
sancționat cu 3 somații și 8 amenzi în sumă totală de 195.000 lei, pentru fapte și încălcări 
similare ale prevederilor legale privind informarea corectă, ținând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii 
Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 50.000 lei.  

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

 

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) 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. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 925.1/22.02.2022 eliberată la 21.07.2022 şi decizia de autorizare nr. 
2304.0-1/22.02.2022 eliberată la 21.07.2022 pentru postul NEWS ROMÂNIA) se 
sancţionează cu amendă de 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și 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, 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 postul NEWS ROMÂNIA cu amendă 
de 50.000 lei, deoarece în emisiunea ”News România retrospectivă ” din 20 februarie 2022, 
în cadrul căreia au fost prezentate patru materiale audiovizuale înregistrate, având ca teme 
principale pandemia de COVID-19 și efectele vaccinului împotriva coronavirusului, nu a fost 
asigurată informarea obiectivă a publicului, prin prezentarea corectă a faptelor şi 
evenimentelor şi nici favorizarea liberă formare a opiniilor, astfel cum dispun prevederile   
art. 3 din Legea audiovizualului. ’’ 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

Serviciul juridic, 
reglementări şi relaţii europene, 

 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 


