
 
 Decizia nr. 445 din 14.07.2020 

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI  
ŞI ASOCIAŢII S.A.  C.U.I. 30151536 

Bucureşti, Str. Dr. Louis Pasteur nr. 45A, et. 2, ap. 2, sector 5 
 

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

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 iulie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizării  
nr. 5455/08.06.2020, cu privire la emisiunea “Nașul TV Special” difuzată în 07.06.2020 
și reluată în 08.06.2020, de postul NAŞUL TV. 

Postul de televiziune NAŞUL TV aparţine radiodifuzorului S.C. NAŞUL, 
PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
291.4/14.12.2011 eliberată la 18.10.2016 şi decizia de autorizare nr. 1815.1-
1/15.09.2016 eliberată la 18.10.2016). 
 În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. a), b) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 
          Conform dispoziţiilor invocate: 

art. 64 (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. 

În fapt, în data de 08.06.2020,  în intervalul orar 20:00-22.00, postul NAŞUL TV a 
difuzat emisiunea “Nașul TV Special”, moderată de Radu Moraru. 

Conform raportului de monitorizare, s-a constatat că postul de televiziune Nașul 
TV a difuzat în transmisiune directă din Montreal, emisiunea Nașul Special în data 
07.06.2020, în intervalul orar 20:00-22:08, iar în data de 08.06.2020 (data reclamată de 
petent), în intervalul orar 02:34-04:42, emisiunea a fost reluată fără a avea afișată 
mențiunea „Reluare” pe durata difuzării acesteia. 

Titlul afișat pe ecran pe parcursul emisiunii: Q – CE SĂ MAI ÎNȚELEGEM? – 2Q2Q. 
Moderator: Radu Moraru. 
Invitatul emisiunii: prin legătură telefonică directă, Cătălin Bădițoiu (realizator 

emisiune Nasul TV). 
Cătălin Bădițoiu a prezentat informații cu privire la mai multe subiecte de actualitate, 

printre care și faptul că există posibilitatea revenirii la starea de urgență, ca măsură 
impusă de pandemia cu noul coronavirus. În acest context, moderatorul a afirmat că cei 
mai mulți oameni au conștientizat că nu mai este justificată teama provocată de riscul 
îmbolnăvirii cu noul coronavirus. De asemenea, acesta a vorbit despre vaccinul pe care 
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Bill Gates a anunțat că-l va scoate pe piață pentru prevenirea infectării cu virusul 
Covid-19 și interesele care l-ar fi determinat să producă acest vaccin.  

Cătălin Bădițoiu: (...) Și atât. S-a rostogolit în ultimele zile, s-au rostogolit foarte mult 
acele cifre de joi, iar toată lumea e speriată și panicată că vor reintroduce ei nu știu ce 
stare de urgență. Eu pot să le spun oamenilor că am citit astăzi o declarație sau ieri, 
cred, din Franța, în care spuneau că și dacă vine valul doi nu vor mai bloca țara. 

Radu Moraru: Da, pentru că acuma, deci au ieșit.... cum să zic? Vezi? Vedeți oameni 
buni? Cei care au creat nebunia asta, acești globaliști și azi o sa vedeți dezvăluiri 
grele de tot, cei care au creat această arestare a miliarde de oameni la domiciliu, 
care ne-au spus cu mască, o să vă arăt astăzi că e fără mască, ne-au speriat, ne-
au răpit viața normală pe care o duceam, acuma, pentru că s-a fâsâit de tot 
coronavirusul, da? - Au ajuns să fie de banc, de bășcălie, în sensul că, dragă, tu ți-
ai luat coronavirus-19, Covid-19? Nu, dragă, eu aștept sezonul următor, Covid-20. Da? 
Atât de jos a căzut treaba asta, fiindcă omenirea și-a dat seama că, poate nu toți, 
dar și-au dat seama, dom`le, stai un pic, păi dacă am tratamentul ăsta ieftin și iau 
hidroxiclorochină, la ce să mă mai sperie? Aaa, o să vină și Bill Gates, care cică a 
gândit un vaccin, deja e gata, îl bagă în producție, imediat. Păi da, dar eu nu știu nimic 
despre vaccinul ăla... ăla trebuie testat, poate că ăla va omorî oameni cât n-a omorât 
toate... cât nu au omorât toate vaccinurile de pe glob, n-ai de unde să știi, că atuncea, 
trebuie să iau un medicament ieftin, cunoscut de 60 de ani. Am văzut astăzi rezultate 
în Texas, în sensul că oamenii s-au pus pe picioare cu coronavirus, nu 
asimptomatici, oamenii care aveau deja și în 24 de ore, Cătălin. Deci aceste lucruri 
au fost ascunse, pentru că acest medicament ieftin nu trebuie să mai existe pe 
piață, Bill Gates se luptă, și azi vă mai arăt o dovadă, se luptă să scoată după 
piață hidroxiclorochina care este cel mai mare inamic al virușilor creați în 
laborator și d-aia, ăsta nu poate să scoată, Gates nu poate să scoată vaccinurile 
care, credeți-mă, n-au nicio treabă cu coronavirus, e părerea mea. Te rog, Cătălin. 

Cătălin Bădițoiu: Încă noi, atât de proști suntem, avem această 
hidroxiclorochină, nu o folosim și încercăm... o folosim, dar încercăm să o 
scoatem de pe piață, cu toți neaveniții și îi dăm lui Bill Gates miliarde de euro să 
ne dea un vaccin care nici nu e testat. 

Radu Moraru: Cum vă explicați că The Lancet practic și-a prăbușit toată 
imaginea, nu mai dă doi bani nimeni din lumea medicală pe această fițuică, a 
ajuns o fițuică în mâinile lui Bill Gates. Am mai găsit o chestiune, el folosește 
instituții, cum a fost și Imperial London College, care sună bine, dar de fapt ei și p-
ăia i-a mituit, e mită pe față, 10 milioane ca ăia să scoată acele studii care au 
panicat omenirea, o să moară 500.000 în Marea Britanie, 2.000.000 în Statele Unite 
și atuncea, eu vă întreb pe toți și într-adevăr, lumea s-a blocat atunci, s-a închis, 
dar plătită de Bill Gates. Practic, Bill Gates a plătit 10 milioane ca un idiot care a și 
fost după aia arestat de poliție noaptea că a fugit din carantină, acel idiot, da, au 
închis toată planeta, au murit 2 milioane în America? Nu, sunt 110.000, în jur de 
110.000 de cazuri, dar și acolo se fac săpături că se pare că nu sunt chiar așa 
110.000, fiindcă și acolo au umflat cifrele foarte mult. O să aflăm într-o bună zi, dar 
oricum, 110.000, nu 2 milioane. Fiindcă i-am prins și pe acei indivizi, i-am făcut de 
râs, vine Bill Gates din nou acuma, cu cine? Cu Universitatea Oxford. Și noi, 
proștii lumii punem botul, zicem băi, Oxford, frate, nu mai e așa, e Oxford.  

În continuare, s-a vorbit despre modul în care acționează Bill Gates și mijloacele 
pe care le folosește pentru a-și realiza propriile interese. 
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Radu Moraru: Deci Bill Gates a cumpărat tot pe lumea asta și el practic, 
toate minciunile le vinde prin aceste instituții, da? Păi, știți de ce? Pentru că așa a 
făcut și cu Microsoft. S-a folosit de CIA, ca la nivel planetar, să vândă Microsoft, 
dar de fapt să facă tot felul de spălări de bani. Păi normal, dacă ai SRI-ul în spate 
din România și poți să speli 400 de milioane de dolari. N-o spun eu, o spune SRI-
ul da? SRI România, da? Păi atunci nu înțelegeți că acuma asta face? Nu mai are 
CIA-ul de partea lui, dar deja are banii și el a cumpărat planeta. Unde îi trebuie un 
ziar, o fițuică, o instituție, cumpără. Mâine o să cumpere instituții de sondaj în 
România și o să spună... toate le cumpără și o să spună băi, ăsta este numărul 
unu în România, că uite, 80% din români îl votează. Deci numai minciuni. Și 
acuma, zi Cătălin și bomba, ce face AztraZeneca. 

Radu Moraru: Da, dar eu... eu cred că de fapt e doar un pretext, Cătălin. Dă-l încolo 
de vaccin, dă-l încolo de pretext, până la urmă, nu cred că s-a consumat atâta energie 
pe planetă, ca Bill Gates să producă deranj să închidă omenirea, să omoare toate 
economiile, doar pentru un amărât de vaccin. Oameni buni, deja se vorbește și acuma, 
vă fac o dezvăluire fără precedent, cred eu, abia azi m-am prins. Oamenii vorbesc de 
foarte multe elemente, de acestea, de terorism internațional, în sensul că, băieții 
ăștia s-au gândit să pună mâna pe omenire, pe oameni, pe fiecare individ în parte, 
de aia îi spune la acest Covid, înseamnă Certificate of Vaccination Id, pentru că ei 
vor să mute CNP-ul, da, de pe buletin, să-l mute în organism, în interior. Și se 
vorbește de mulți ani despre asta, dar oamenii de-a lungul timpului, au fost 
considerați niște nebuni, teoria conspirației, pentru că e clar că foarte mulți au 
murit pe planeta asta fiindcă au început să vorbească despre planuri secrete ale 
bolnavilor planetei care nu sunt de ieri, de azi. Păi dacă noi am găsit planuri din 
2015 făcute de Bill Gates, dacă noi am găsit virusul ăla cum l-au mutat ei din 
America la Wuhan în China și au plătit și 3,7 milioane de dolari Obama, astea sunt 
probe, noi tot ce am dat aici au fost probe și vine dezvăluirea. Am pus întrebarea, 
zic dom`le, totuși, cum de ... oamenii vorbesc de mulți ani despre aceste 
nenorociri, dar n-au apărut probe, n-au fost. Păi știi de când au apărut probe ca 
lumea pe piață, Cătălin? Adică, să poți ca ziarist să dovedești. Păi e clar că s-au 
scurs tot felul de documente în presa americană, în ONG-uri americane, pe presa 
alternativă, pe internet, pentru că el este cel care, probabil ajutat de instituțiile 
sale, au aruncat pe piață și probe, ca să poți să dovedești. Nu-i ușor de găsit. 
QAnon-ul, de exemplu, este un instrument foarte bun prin care poți să te ajuți să cauți, 
internetul, culmea, s-a relaxat aici, nu în România sau în Europa, Google-ul îți permite 
mai multe. Ori toate astea au legătură cu venirea lui Donald Trump care a promis în 
campanie, dar n-am fost atenți, că el va scoate secretele la iveală. Bravo! Deci asta 
este. Asta este explicația. Așa că să nu începem iarăși cu teorii ale conspirației, 
fiindcă tot ce spunem noi aici, cel puțin în emisiunea noastră aici și pe 
televiziunea noastră, totul este dovedibil și am dovedit cu probe, cum spune acuma 
și Cătălin, AstraZeneca, această companie în colaborare cu Oxford University încep 
să... vor să producă 2 miliarde de doze anul acesta, de vaccinuri, iar Bill Gates este 
nașul acestei asocieri. Păi normal că asta face Gates, își elimină concurența de pe 
piață, hidroxiclorochina ieftină în schimbul acestui vaccin care cred că va costa vreo 40 
de dolari din ce am auzit eu, 40 ori 2 miliarde cât fac? 20 de miliarde ori 4, 80 de 
miliarde, un tun așa ușor de 80 de miliarde de euro. 

Radu Moraru: Și mai e ceva la Bill Gates, se vorbește de controlul pe care vor să-
l exercite. Păi, noi n-o să aflăm niciodată dacă nu cumva prin acest vaccin se 
bagă, de fapt poate o fi apă sărată, sau cine știe, apă distilată, sau ce știu eu ce 
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apă, dar de fapt este doar un pretext pentru a băga nanocipul și din acel 
moment, gata cu noi. Și ce a vrut el să facă? Spune telespectatorilor, că oamenii 
nu cred! Ce a vrut să facă Bill Gates, ce vaccin? Că tu mi-ai spus ieri sau 
alaltăieri. Ăla pentru oamenii agresivi, da? 

Moderatorul l-a numit pe Raed Arafat vârf de lance al acestor neomarxiști, 
neocomuniști ai lumii și a afirmat că acesta luptă împotriva creștinilor. 

Radu Moraru: (…) Deci, ce conține acest vaccin, care repede trebuie făcut? Cine 
ne spunea nouă? Arafatu ne spunea. Arafatu care este vârf de lance al acestor 
neomarxiști, neocomuniști ai lumii. Da? Pentru că el este băgat în gașca aia, da? 
De ce? Păi, întrebați pe oricine lucrează la doi și-un sfert, la SRI, la SIE, o să vă 
spună de ce e în gașca aia, ce obiceiuri are omul. Da? Și așa mai departe. Și el e… 
el luptă împotriva creștinilor.  

În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că emisiunea „Nașul TV Special” din 07.06.2020 a fost difuzată 
cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului. 

Consiliul a reținut că în această emisiune, în contextul temelor despre pandemia 
COVID-19, producerea unui vaccin împotriva COVID 19, și posibila revenire la starea de 
necesitate, nu a fost favorizată libera formare a opiniilor și nu a fost asigurată 
informarea obiectivă a publicului, printr-o prezentare corectă a faptelor, cu imparțialitate, 
echilibru, bună-credință și cu o distincție clară între fapte și opinii, așa cum dispun 
normele legale invocate.  

Astfel, în cadrul acestei ediții, discuțiile moderatorului cu un alt jurnalist, care a 
intervenit telefonic, s-au axat pe ideea centrală că pandemia de COVID-19 în România 
nu ar fi reală, ci un fapt manipulatoriu, că s-ar dori microciparea întregii populații și că 
acest plan de control al omenirii ar fi coordonat de Bill Gates. 

Astfel, Radu Moraru afirmă: Și mai e ceva la Bill Gates, se vorbește de controlul 
pe care vor să-l exercite. Păi, noi n-o să aflăm niciodată dacă nu cumva prin acest 
vaccin se bagă, de fapt poate o fi apă sărată, sau cine știe, apă distilată, sau ce știu eu 
ce apă, dar de fapt este doar un pretext pentru a băga nanocipul și din acel moment 
gata cu noi. 

Având în vedere întregul conținut al emisiunii, Consiliul a constatat că în cadrul 
acesteia nu a fost asigurat dreptul publicului de a primi informații imparțiale, cu bună-
credință, căruia i-a fost prezentat ca unic mesajul că pandemia COVID-19 nu reprezintă 
un pericol, iar crearea unei stări de îngrijoare și panică a populației din România, ar fi 
fost inutilă, teză împărtășită și de jurnalistul care a participat la discuții.  

Consiliul a mai reținut că modalitatea în care au fost analizate subiectele în 
cauză, nu a fost una imparțială, echilibrată, cu bună-credință, fără a fi asigurată o 
distincție clară între fapte și opinii, cu consecința afectării dreptului publicului de a primi 
informații obiective. Din această perspectivă.  

Astfel, Consiliul a constatat că emisiunea a fost difuzată cu încălcarea principiilor 
de informare, așa cum sunt reglementate de art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul 
audiovizualului, în sensul cărora informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment 
să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă, prin 
asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii. În consecință, Consiliul consideră că 
informarea corectă a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program 
audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în rolul 
său de a informa publicul. În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră 
că radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat faptele şi 
evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. De asemenea, cu privire la etica 
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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. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu amendă de 5.000 lei.   

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

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1. Radiodifuzorul NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.4/14.12.2011 eliberată la 18.10.2016 şi decizia 
de autorizare nr. 1815.1-1/15.09.2016 eliberată la 18.10.2016 pentru postul NAŞUL TV) 
se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor  
art. 64 alin. (1) lit. a), b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de 
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare. 

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite pe postul NAŞUL TV, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi 
vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala 
emisiune de ştiri, următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 5.000 lei postul 

NAŞUL TV, deoarece în emisiunea „Nașul TV Special” din 7 iunie 2020, în contextul 
temelor despre pandemia COVID-19, că s-ar dori microciparea întregii populații și că 
acest plan de control al omenirii ar fi coordonat de Bill Gates, nu a fost favorizată libera 
formare a opiniilor și nu a fost asigurat dreptul la informare al publicului, printr-o 
prezentare corectă a faptelor, cu imparțialitate, echilibru, bună-credință și cu o 
distincție clară între fapte și opinii, așa cum prevede art. 64  din Codul audiovizualului.” 

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

 

PREȘEDINTE, 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

Întocmit, Serviciul Juridic,  
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Reglementări și Relații Europene 
                 Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 


