
 

 
Decizia nr. 484/25.08.2020 

privind sancționarea cu somație publică 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 
E-mail: nasul@nasul.tv 

 
- pentru postul  NAŞUL TV 

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21-23, sector 3; 
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A3, et. 3, sector 1 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în data de 25 august 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare în baza sesizării  nr. 
7270/28.07.2020 cu privire la emisiunile  Nașul Special și Să vorbim despre tine difuzate 
în zilele de 4-5 iunie 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  
şi decizia de autorizare nr. 1815.1-1/15.09.2016). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare și 
vizionarea unor înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. 
NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. a încălcat dispoziţiile  
art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), 
potrivit cărora: 

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, conform Sintezei constatărilor din raportul de monitorizare, “în zilele de 4 și         
5 iunie 2020 au fost difuzate pe postul Nașul TV emisiunile de dezbateri Nașul Special, 
moderator Radu Moraru (în data de 4.06, de la ora 19 la ora 20.00, iar în data de 5.06, de 
la ora 20.00 la ora 22.00), precum și emisiunea Să vorbim despre tine, o emisiune de 
dezbateri moderată de Gabriela Calițescu (în data de 4.06 de la ora 22.00 la ora 23.54) 

În aceste emisiuni, Radu Moraru a fost prezent ca moderator sau invitat. 
Teme: 

04.06.2020 - Nașul Special - coronavirus, situația internațională, situația din România. 
04.06.2020 - Să vorbim despre tine - pandemia COVID-19, situația din Educație în 
România. 
05.06.2020 - Nașul Special - epidemia de coronavirus, situația internațională, situația din 
România. 
 

Jurnalistul Radu Moraru s-a referit la o investigație făcută de Nașul TV, din care 
reiese că omul de afaceri Bill Gates ar fi pregătit din 2015 epidemia de coronavirus, din 
interese financiare și politice, de asemenea Bill Gates și alte persoane au colaborat pentru 
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a scoate hidroxiclorochina de pe piață, un medicament care în opinia lui Radu Moraru 
este vital pentru bolnavii de coronavirus (medicament recomandat de medicul francez 
Didier Raoul). Jurnalistul Radu Moraru aduce în sprijinul afirmațiilor sale un fragment dintr-
un document (agreement) între Fundația Bill &Melinda Gates și organizația Elsevier 
(deținătoare a revistei medicale The Lancet, unde a fost publicat un studiu negativ la 
adresa hidroxiclorochinei), pagini din diverse publicații online, fotografii ale unor persoane, 
un interviu cu Donald Trump. De asemenea, Radu Moraru se referă la președintele Klaus 
Iohannis numindu-l Iohan, ministrul de Interne Marcel Vela – Manivelă, mai folosește 
cuvinte precum - arafați, rafilieni și face referiri la unele achiziții sau măsuri luate de 
Guvern sau de Primării care au cu totul alt scop decât cel prezentat de autorități.  

 În cadrul acestor emisiuni, Radu Moraru, împreună cu invitații săi au făcut 
următoarele afirmații, exemple: 

 
• 04.06.2020 - Nașul Special, ora 19.00 
Radu Moraru: Există Organizația Mondială a Sănătății. Cine sunt cei mai maricontributori la 

Organizația Mondială a Sănătății? Statele Unite, China și apoi Bill Gates, da? Fundația lui Bill 
Gates. Foarte frumos. Cine este șeful OMS-ului? Este un neica nimeni, da? (pe ecran foto 
Tedros Adahnom Ghebreyesus) Luat dintr-o țară foarte săracă, Etiopia, este un individ 
care a fost ministru al Sănătății în Etiopia și mă îngrozesc deja să mă gândesc ce 
nenorociri a produs acest individ acest criminal, pe care l-am numit criminal de acum 
două luni și jumătate când am început emisiunile, acest individ a fost ajutat pe față de 
către Bill Gates și China să ajungă șeful OMS-ului, repet, el a fost ministru al Sănătății 
în Etiopia unde a ascuns trei epidemii de holeră. Deci au murit oameni foarte mulți în 
Etiopia, fiindcă acest individ a ascuns cele trei epidemii de holeră, după care a fost 
promovat ministru de Externe și apoi a ajuns șeful OMS-ului. Nu avea nicio 
recomandare să fie nici măcar portar la OMS, darămite ditamai șeful. Este individul care 
împreună cu China și cu Bill Gates, că scenariul lui Bill Gates vi l-am spus, este scris 
încă de anul trecut în care sugerau ca la începutul unei pandemii, ei vorbeau în general 
așa de COVID, da, de acest virus, coronavirus...Zice domnule la începutul unei 
pandemii nu trebuie să panicăm pe nimeni, adică să ținem cât mai mult secretul. Exact 
ce a făcut China și ce a făcut acest mafiot nenorocit. De ce? Ca să aibă timp virusul de la 
Wuhan împrăștiat prin acei sportivi din 104 țări să se împrăștie pe tot globul. Ei bine, acești 
indivizi au amânat cu două luni, oameni buni, două luni acest adevăr, pentru că s-a descoperit 
și noi am descoperit primii că primele cazuri au fost încă de la începutul lui noiembrie 2019. 

 
Radu Moraru: - Ăștia au dat studiul către OMS, OMS-ul l-a înghițit, că cine-i acolo, acest 

criminal etiopian și imediat o celebră revistă, e a doua revistă medicală ca impact din lume 
care ce credeți că a făcut? A publicat acest studiu revista se cheamă The Lancet. Ei bine, cine 
este acest individ de la Surgisphere, hai să arătăm fotografia Sapan Desai, dacă o au colegii 
mei, ca să vedeți, este un tânăr de 41 de ani, 42 de ani, cu studii medicale, da? Dar repet unul 
dintre angajați este star de filme pentru adulți din cei nouă angajați, ei au spus că au o bază 
de date că au studii din șase sute și ceva de spitale de pe toate continentele și că toate 
studiile lor peste 90 și ceva de mii de pacienți că vezi doamne nu funcționează 
hidroxiclorochina ba din contră este chiar foarte periculoasă. OMS-ul pe momentul ăla a zis 
gata oprim toate studiile din lume nu se mai face niciun studiu pe hidroxiclorochină, ca să 
înțelegeți ce înseamnă asta, înseamnă că toți doctorii patrioți din lume care voiau să-și 
salveze pacienții cu hidroxiclorochină precum Didier Raoul intrau sub incidența legii, fiindcă 
orice medic și am vorbit cu foarte mulți îmi spuneau, Radu, păi dacă eu dau hidroxiclorochina, 
salvez  99 de pacienți dar unul moare poate să vină să mă dea în judecată și pierd totul că 
așa e în America. Așa-i în Canada, așa-i în alte țări și poți să pierzi totul.  Deci medicii au 
trebuit să meargă așa pe ascuns pentru că acești mafioți au opritstudiul spunând domnule, ia 
uitați ce a publicat The Lancet, doar că noi și mai mulți ziariști, The Guardian, ne-am dus pe 
firma respectivă și am descoperit cine este Surgisphery și am descoperit treaba asta, ați văzut 
acest individ, acest șarlatan putem să-i spunem de acuma este Sapan Desai, da?  El este și 
CEO-ul și a devenit și acționarul acestei companii dar până să se știe – stai băiatule, cu ce 
bani – fiindcă firma a fost înființată de altcineva. Ei bine, ce am descoperit, că la Fundația 
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Bill Gates unul din șefii de la Bill Gates este cineva cu numele Akruti Desai, deci 
Sapan Desai este în această Surgisphere și dincolo este Akruti Desai, finance and 
social impact professional Bill and Melinda Gates Fundation, aici eu nu vă spun decât 
că deocamdată nu spun mai multe, nu e exclus să fie chiar și o coincidență și 
deocamdată săpăm în India. Până găsim...e mai complicat acolo în India dar cred că o 
să reușim, dacă dovedim și o legătură, e chiar spectaculoasă dar dezvăluirea care vine 
de fapt este bombda, deci recapitulez, Imperial London College sperie globul se închide 
globul, intrăm cu toții în pușcărie, șeul OMS-ul e mână în mână cu Imperial London 
College și cu Bill Gates și China după care puși în fața evidențelor inclusiv OMS-ul 
recunoaște hidroxiclorochina că nu are ce face argumentele și studiile lui Didier Raoul 
au fost îmbrățișate de cei mai mari savanți de pe glob, doctorii, patrioții, tratează 
oameni cu hidroxiclorochină dar în timpul ăsta au murit sute, mii, zeci de mii de oameni 
aș spune pentru că nu s-a dat acest tratament din prima Didier Raoul a și spus, oameni 
buni, eu am dat de la bun început hidroxiclorochina am dat și la cei fără simptome, 
asimtomatici, am dat și la cei cu simptome ușoare și am dat și la cei cu simptome 
foarte grele. Dovadă că au murit cinci oameni din o mie și ceva, acuma vine însă 
bomba, când omul să fie liber să trateze oameni să nu mai moară și în felul ăsta să nu 
se mai agite Bill Gates să facă vaccinul minunat pe care după aia tot globul să meargă 
așa să se vaccineze în toamnă ce au făcut, au luat pe ăștia de la Surgisphere, nu știu 
dacă Sapan Desai și cu Akruti Desai sunt rude dar vom afla și au zis – ia faceți voi o 
făcătură. Făcătura însă a fost preluată după cum spuneam de celebra revistă The 
Lancet 

 
Radu Moraru: – Ei bine, aceste companii care se ocupă așa ca păpușile de-alea Matrioșka, 

cu ce credeți că se ocupă, în afară de revista așa-zis medicală, păi se ocupă de următorul 
lucru oameni buni, de armament, deci au făcut comerț cu armament, fac comerț cu...i-aș 
spune tu tot un fel de armanent se cheamă Lexis Nexis. Lexis Nexis ăsta știți ce face – se 
ocupă Lexis Nexis ăsta dacă găsesc și hârtia, dar vă spun pe scurt de...au niște softuri care 
fac traking demult care fac inclusiv recunoaștere facială, care contribuie la vezi Doamne un fel 
de supraveghere globală, ei spunând că prin asta se ocupă de spălarea banilor, adică 
împotriva spălării banilor, împotriva traficului de persoane și așa mai departe. Deci firma asta 
este o firmă foarte mare, dar ca să vedeți cu ce se ocupă, adică nu te așteptai ca unii care au 
o revistă medicală să se ocupe cu așa ceva. Dar bomba vine acuma oameni buni, bomba, 
LexisNexis se cheamă acel instrument prin care se poate controla cam totul. The Lancet 
publică studiul, spune hidroxiclorochina...studiul lui ăsta lui Sapan Desai, indianul,  este varză 
la pământ. OMS-ul zice domnule l-a publicat The Lancet, gata, oprim totul, de ce pasul 
următor era interzicerea hidroxiclorochinei și era locul creat ca Bill Gates să vaccineze 
milioane de oameni zombie așa, speriați că numai Bill Gates poate să-i salveze. Și vine 
bomba – Răducu pregătește ultimul carton din această dezvăluire, în 2015 oameni buni, când 
deja Bill Gates începea să vorbească despre marea pandemie care va veni, Bill Gates a pus 
practic laba pe această revistă The Lancet. Asta e dezvăluirea pe care nu a dat-o nimeni, 
suntem primii pe glob și credeți-mă că am săpat mult după ea și este vorba de acel carton 
Răducu unde scrie acel agreement. (foto pe ecran o parte dintr-un document - agreement 
unde este menționată fundația lui Bill Gates și organizația Elsevier) Deci, după cum 
vedeți, Elsevier împreună cu Bill &Melinda Gates Foundation în 2015 au semnat un 
agreement cu revista The Lancet. Agreementul înseamnă noi dăm bani și voi scrieți. Punct. 
Deci iată cum Bill Gates a vrut să elimine, mână în mână cu șeful OMS-ului, deci iată, a doua 
crimă, singurul medicament astăzi de pe planetă care, cunoscut de 50-60 de ani a combătut 
coronavirusul și a limitat dezastrul. 

 
• 04.06.2020 - Să vorbim despre tine, ora 22.00 
Radu Moraru: - Miniștrii Apărării din 104 țări au obligat sportivii participanți la Wuhan 

să tacă din gură despre ceea ce au pățit ei acolo, adică s-au îmbolnăvit pe capete, au 
avut o răceală cum nu au mai avut niciodată, simptome pe care noi le recunoaștem azi 
în studii ca fiind de coronavirus. Însă ei fiind puternici, sportivi antrenați, imunitate 
foarte mare n-au fost decese cel puțin până la această oră, să știm noi. Deci tăcere 
totală, OMS-ul spune stați domnule liniștiți că nu e nimic, vine ambasadorul României 
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la Beijing care alertează statul român și toate instituțiile pe 6 ianuarie după care în 
mod surprinzător ambasadorul mai revine o dată cu informații în 23 ianuarie, statul 
român tace, servicile secrete românești tac președintele tace, CSAT-ul tace iar acel om, 
ambasadorul brusc i se întâmplă un accident de circulație vezi doamne era băut mort. 
Nu cred povestea asta deloc, nici astăzi nu știm unde e ambasadorul. Ei bine, totuși 
buba se sparge când? La sfârșitul lui ianuarie OMS-ul nu mai are ce face și pornește 
alerta iar în același timp dacă vreți Didier Raoul, omul care pe 3 ianuarie a spus că 
antidotul unicul și cel mai bun este hidroxiclorochina, un medicament foarte ieftin, 8 
dolari cutia, el este pus la zid de presa franceză, este pus la zid de Colegiul Medicilor 
din Franța care vor să-l aresteze, să-l bage în pușcărie un an de zile l-au făcut 
Menghele, fiindcă face teste pe oameni, el fiind o somitate mondială în virusologie. 
Didier Raoul nu reușește cu hidroxilclorochina, noi suntem primii ziariști care popularizăm 
acest lucru în primele zile din martie, apoi vine Donald Trump care spune că el crede în acest 
tratament, dat până atunci deja în Europa și în Franța în primul rând medicamentul a fost scos 
de pepiață. Didier Raoul trebuia să fie ori arestat ori omorât. Credeți-mă că știu ce spun, sper 
ca într-o zi să vorbească. Armata Franceză se solidarizează cu Didier Raoul, încalcă legile lui 
Macron și legile Franței cumpără hidroxiclorochină pentru că vrea să-și apere Armata, soldații. 
Au spus noi, generalii, ne apărăm soldații, voi politicienii omorâți oameni. Didier Raoul publică 
acest studiu în martie și apoi o carte în care spune că are rata cea mai mică de mortalitate, 
sub cea mai mică rată de mortalitate a oricărei gripe cunoscute până acum, 0,3%, mor cinci 
pacienți din o mie tratați și peste 97% nu au avut nevoie de spitalizare. Sau 93%, nu mai 
contează, important este că foarte puțini au fost internați la terapie intensivă.  

Radu Moraru: În momentul ăsta Bill Gates este evident omul care poate fi acuzat de crime 
împotriva umanității și de încercare de a elimina un curent de pe piață, hidroxiclorochina, 
ieftin, ca el să vină cu acea injecție nenorocită despre care nu știm nimic, hidroxiclorochina e 
cunoscută de 60 de ani, Didier Raoul spune că Franța tratează 900.000 de pacienți pe an cu 
acest medicament și nu a murit niciunul, nu sunt efecte secundare și acum iată documentul 
(pe ecran afișat documentul – Colaborare între Fundația Bill&Melinda Gates Foundation 
și organizația Elsevier). Elsevier care este publisherul revistei a semnat cu Bill&Melinda 
Gates Foundation un agreement în anul 2015 am documentele le-am pus la păstrare și 
credeți-mă din acest moment Bill Gates este în aer. Sau poate că deja e în China că nu cred 
că se mai poate duce undeva pe globul ăsta. În momentul ăsta orice procuror american poate 
să-l ridice, este atât de evident pericolul ca acest individ să mai fie în libertate încât America 
nu-și mai permite pași greșiți fiindcă nu știm când mai iese vreun coronavirus și nu știm când 
OMS-ul oprește iarăși hidroxiclorochina, dacă mai vine vreo publicație din asta, cumpărată de 
Bill Gates care să spună că nu e bună. Și asta a fost filmul pe scurt a ceea ce am reușit să 
facem astăzi împreună cu Cătălin m-am bazat pe informațiile pe care el mi le-a dat de-a lungul 
timpului și credeți-mă în acest moment cred că i-am pus cruce vaccinului lui Bill Gates și... 

Gabriela Calițescu: Să rețineți foarte bine că o să ne cheme la CNA, că suntem acolo 
pe liste bănuiesc că vom fi mai tot timpul ca să avem dovezile să le prezentăm.   

Radu Moraru: Noi avem probe. Doi, să-i cheme pe toți membrii Guvernului, pe arafați, 
pe toți, pentru că ei știau despre ce e vorba încă din 6 ianuarie, știau că e foarte 
periculoasă treaba dar au amânat iată două luni de zile ca să aibă timp virusul să se 
ducă. Bafta românilor și e meritul lui Cătălin aici care e primul care a descoperit acest 
lucru cel puțin la televizor poate au mai fost și alți oameni de știință dar nu au apărut să 
spună public faptul că noi am avut foarte mare noroc, țările care au făcut vaccinul ăsta 
BCG-ul, împotriva tuberculozei suntem de zece ori mai puțin expuși adică am fost la 
coronavirus pentru că vedeți ce dezvăluiri facem în seara asta și Cătălin te rog tu să 
continui pentru că nu ai apucat în prima parte și știu că aveai niște informații foarte 
importante.  

Cătălin Bădițoiu: Voiam doar să completez Radu că Bill Gates și Melinda Gates au pus 
mâna chiar și pe OMS și acum o să le spun telespectatorilor de ce spun acest lucru. Eu 
nu credeam că OMS-ul se bazează pe datele statistice date de o firmă de apartament că 
ei au și ei câțiva angajați au sediul la Geneva și culeg date statistice de la diferite firme 
din lume și fac ei niște programe. Și m-am uitat dragi telespectatori, OMS-ul are un 
buget anual de 4,4 miliarde de dolari, repet, 4,4 miliarde de dolari. Are peste 7000 de 
angajați într-o 150 de țări. Și acum vine întrebarea mai puțin plăcută, păi dacă ai 700 de 
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angajați în 150 de țări de ce să lucrezi cu o firmă de apartament cu 9 angajați? 
Răspunsul e la mintea copiilor, normal dacă se întâmplă ceva și vrei să scoți castanele 
din foc cu mâna lor îi pui pe acei oameni. Deci tot ce a făcut acest OMS a fost pun plan 
foarte bine pus la punct cu Bill și Melinda Gates. ...păi haideți să vedem cine sunt 
finanțatorii OMS-ului. Sunt mulți, dar cei mai mari finanțatori sunt așa: Statele Unite ale 
Americii, care acuma prin declarația președintelui Trump s-au retras, Marea Britanie, pe locul 
trei e fundația finanțată de Bill Gates și de soția acestuia, da? Deci această fundație este 
finanțatorul numărul trei și gândiți-vă, repet, 4, 4 miliarde de dolari. Și pe locul patru, Radu, știi 
cine este, hai să vă zic, ...Gavi Aliance este o organizație, ce face această organizație? 
Sprijină vaccinarea copiilor.  Cine este partenerul Gavi Aliance? Păi iar Bill&Melinda Gates 
Foundation. Deci locul trei și locul patru la finanțatorii OMS-ului sunt două... o dată Fundația 
Bill&Melinda Gates și pe locul patru e Gavi aia care vaccinează copiii în lumea care este 
susținută tot de Bill&Melinda Gates, iată acum OMS-ul a intrat și el pe mâna acestei fundații.  

Gabriela Calițescu: Surpriză în jurul familiei Gates.  
Radu Moraru: Deci Ludovic Orban dacă vrea să fie grațiat, trebuie să execute cu 

Guvernul lui tot, trebuie să spună tot adevărul, cine nu l-a lăsat să făcă anumite 
chestiuni, chiar dacă sunt departe, să-i arate pe vinovați, să-i dea afară pe manivelă și 
pe toți trădătorii de neam și de țară și să se dea și pe el afară dacă el consideră că a 
trădat țara. În momentul de față a numele celor care pot fi temporar la gestiunea 
Guvernului până când poporul român va avea dreptul să facă alegeri prezidențiale 
adică foarte curând. Că de acolo pleacă totul. Alegerile prezidențiale, am dovedit, și de 
acolo pleacă totul, au fost fraudate și atunci trebuie refăcute. Iohannis sper să fugă 
până ajung eu în țară, se fac alegeri prezidențiale, alegem pe cineva... 

Gabriela Calițescu: Acuma e întrebarea undeva fi primit, Radu... 
Radu Moraru: Cum? 
Gabriela Calițescu: Unde va fugi, cine îl va primi?  
Radu Moraru: Păi nu știu, că în America nu îl sfătuiesc să meargă acolo la casele lui, 

eu îl sfătuiesc să plece undeva...nu știu, nu știu. Cred că în Germania sau Rusia. El are 
prieteni care-s foarte buni prieteni cu Putin, deci are cine să-l salveze la Swaihofen 
poate să meargă deci are niște zone, dar repet vom trimite trupe speciale să-i 
recuperăm pe toți. 

Gabriela Calițescu: Trebuie să plătească dacă... 
 
05.06.2020 - Nașul Special, ora. 20.00 

Radu Moraru: O spun pentru cei care nu au știut până acuma, medicamentul 
minune care a oprit bolnavii  planetei să creeze zeci de milioane de morți.  Da, da, țineți 
minte râdeau toți de mine acum  trei luni – ce te pricepi tu, ce știi tu ce-i cu 
hidroxiclorochina? Nu mă pricep dar  mă pricep la oameni totuși, sigur, cu mici erori și 
când l-am văzut pe acest mare savant, Didier Raoul, care nu s-a sfiit să spună că el în 
acest  domeniu al virusologiei este un fel de Messi, cum e Messi la nivel mondial în 
fotbal așa se consideră el și uite că  așa și e, e adevăratul Messi care a salvat planeta 
din punct de  vedere nu al fotbalului, ci al victimelor, pentru că băieții erau pregătiți să 
fie victime.  

Radu Moraru:  Așa a făcut Bill Gates, a creat întâi piața, că oamenii nu aveau 
nevoie de vaccin . Vă trecea dumneavoastră prin cap vreodată să vă vaccinați de 
coronavirus?  Sau de COVID sau de vaccin gripal? Eu nu m-am vaccinat niciodată  de 
gripală pentru că nu m-am vaccinat și nici nu m-am gândit și nici nu o s-o fac vreodată.  
De azi înainte chiar m-am lămurit ce-i și cu vaccinurile astea. Acuma. A, vaccinurile mai 
vechi?  Cunoscute da. Dar ce face Bill Gates azi, ce construiește el în laboratoarele  din 
China nu mă interesează. Deci el întâi a creat piața , oferta, pardon , că altfel el unde-și 
ducea oferta?  Că el tot face vaccinuri, vaccinuri, dar știți cum e trebuie să le și vinzi. 
Ori el întâi a creat cererea, a speriat o planetă întreagă, a plătit un institut de la Londra 
cu 10 milioane de dolari .Ca ăla să nu spună Bill Gates, să spună ăla, institutul vezi 
doamne  de la Londra, Imperial College, da? Să spună institutul  - Domle, o să muriți! 
Boris, închide Marea Britanie , Trump, închide America, o să moară 2 milioane în 
America, da?  Deci ăia panicau, presa bine plătită de industria pharma uite așa, uite 
așa, da? Prin Billache. Și din prostie, recunosc.  Uuuu, stați în casă, stay home, 
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nenorociților, că muriți mai ceva ca în al Doilea Război Mondial.  Au intrat oamenii, 
pentru că au venit și guvernele marionetă. Că ați văzut, funcționează Guvernul Mondial, 
chiar funcționează. Astăzi Bill Gates a fost, sau în perioada asta, Bill Gates a fost 
premierul Guvernului Mondial. El a fost cel care a ordonat guvernelor de slugi din toată 
lumea – Băgați-vă în casă.  

 
Radu Moraru: Și Billache  în 2015, că el s-a pregătit bine, adică totul a fost bine 

premeditat , a zis am și revistele medicale așa, care să mă pupe în fund când scot 
vaccinul.  Și-a adus aminte Billache că în 2015 a făcut un agreement cu această revistă. 
El scotea banul și revista scria ce trebuie.  Problema  cu revista era că revista nu face 
studii și atunci Billache zice – stai băi că am eu pe indianul ăla . Nu zice așa Billache – o 
am pe indianca asta  care îmi conduce businessul la fundația Bill și Melinda , e o fată 
frumoasă, tânără, da? Indiancă.  Zice, băi și parcă are ea ceva o rudă, că are același 
nume, cu indianul ăla, are un apartament frumos în turnul ăla din Chicago, e adevărat o 
firmă de apartamant așa, 6 angajați, dintre care o artistă porno  și un scriitor de SF. De 
fapt era un singur medic în businessul ăsta, adică  acest indian. Și Bill îi spune, indiene, 
fă și tu un studiu , bagă de la tine că am văzut că ești doctor, bagă și tu un studiu  și dă-
i-l la fata mea să îl trimită la revistă. Oameni buni, nu a comentat nimeni, deci este un 
studiu despre care Didier Raoul când l-a văzut a râs, a zis nu cred că acest studiu e 
publicat în The Lancet , în această revistă, după care l-a întrebat un reporter  - cum 
comentați? Și a zis  - Îngrozitor de murdar, că omul a realizat că azi nu mai poți să ai 
încredere în nimic pe planeta asta.  În nimic pe planeta asta, fiindcă toate-s ale lor, nici 
în presă, nici în  reviste medicale, mâine poimâine nici în ăia care-ți fac analizele , că 
dacă Billache plătește, atunci analizele ies prost la nivel planetar.  Și după aia zice 
Billache – sta i un pic că am eu medicamente pentru toți, am 7000 de vaccinuri și nu 
mai bine vă punem și un cip și cipul ăla vă spune când sunteți bolnavi, se aprinde becul 
la Microsoft și Microsofotul vine la dumneavoastră – zice s-a aprins becul, sunteți 
bolnav, să vă luăm un pic cu izoleta că noi vă facem bine. 

 
(Este din nou afișat pe ecran o parte a unui acord între Bill&Melinda Gates 

Foundation și organizația Elsevier. ) 
Radu Moraru: Deci Bill, eu ți-am mai spus, pușcărie scrie pe tine, că lumea și omenirea 

când va afla mâine poimâine toată povestea asta, că încă s-a răspândit așa, destul de ușor nu 
mai cumpără neam de la tine injecții. Că e clar, cu metodele tale murdare, așa cum cu ajutorul 
deep stateului și a CIA-ului ai impus licențe Microsoft cu forța Oamenu buni vă spun pentru că 
vă uitați de pe toată planeta. În România Bill Gates a spălat 400 de milioane de dolari, au 
intrat oameni în pușcărie din cauza lui pentru că ambasadorii deep stateului american, 
ambasadorii din România sunau – ministru cutare, ia cumpără, că te ia mama naibii. Și 
ăia cumpărau, înghițeau dar de fapt nu cumpărau, ați înțeles? Că nu stătea nimeni să 
numere câte licențe dădea. Și a spus-o Sebastian Ghiță, care era cel mai bun prieten al 
șefului Securității Române - SRI, George Maior. Și Ghiță când i-a dat în vileag pe toți a 
spus Bill Gates a spălat 400 de milioane de dolari în România și nu a pățit nimic, iar eu 
care am făcut și eu niște chestii trebuie să intru în pușcărie? Și pac! a plecat, a fugit și 
a ajuns până în Serbia, unde și-a cerut protecție, a plătit ca lumea, are protecție acolo, e 
protejat la cel mai înalt nivel, nu se atinge nimeni de el dar nici nu poate să vină în 
România.  

 
Radu Moraru: Deci noi și atunci trebuie să vii oamenilor să le spui ce am promis ieri, că 

săptămâna viitoare avem niște soluții simple pe care trebuie să le pună în aplicare ultimul 
prost de prim-ministru de pe lume. Singur, nici nu îi trebuie miniștri, nimic. De ce, pentru că 
are un suport și o să vezi ceva, nu o să pună în aplicare și atunci singurul mod ca să faci 
schimbarea asta este cu alegerile prezidențiale. Simplu, că trebuie să ai protecție. Astăzi 
președintele României trebuie să facă totul, credeți-mă, totul legal constituțional. Numai 
că să nu fie puturos cum e Iohannis, să nu fie slab la minte, e foarte încetuc la minte, e 
doar pervers și cinic, aia da, asta nu înseamnă că e mansardat bine și trei să nu fie 
sluga Guvernului Mondial.  Că atunci când le-a pus șorțulețe, cum i-a pus lui Iohannis 
demult de tot și cum l-au prins cu tot felul de chestii  și cu adopții și cu traduceri și cu 
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primăria și cu contracte  și cu bani și cu vile și cu case , guvernul mondial a zis – băi, 
ăsta-i bun. E bun că ăsta-i fraierul nostru, facem ce-i spunem noi și l-au premiat cu 
șorțulețul.  L-au filmat, l-au înregistrat, au casetele în sertarele alea, ca în filmul Escu.  
Cel ales. Asta-i   povestea, simplă. Ăștia te filmau peste tot iar în curând  o să ne 
filmeze pe toți, în toate casele, că asta face 5G-ul.  Deci noi trebuie să fim pragmatici, 
trebuie să avem soluții și abia după ce l-ai convins pe român cu probe  că începe să-i meargă 
bine, putem construi.  Până atunci eu i-am spus și lui George, poezie multă că nu cred că vor 
strânge oameni  și de ce spun asta? 

 
Radu Moraru: Prin această Organizație  Mondială a Sănătății ei dictează tuturor 

guvernelor partea sanitară.  Și când spune OMS-ul, adică Bill Gates, băi, Iohannis, 
poporul român se îmbolnăvește, ăștia gata, execută, îl scot pe Arafat roz și Arafat roz  
gata, dă ordin, ne bagă în case pe toți, ne vaccinează  obligatoriu, ne ia organele, tot ce 
trebuie, că așa a spus OMS-ul.  Deci de aia spun, oameni, de azi înainte nu mai putem 
să avem încredere în niciun OMS, în niciun ONU, te rog Cătălin.  

 
Radu Moraru: Deci să tot stea românii în casă sau ăștia de pe tot globul, adică e bine 

când stau toți în casă  și ăștia fac bani. Bravo! Hai să mergem mai departe. Ca să vă dau și 
eu o veste, de la Răducu. Păi cum se face că Renault  a primit 5 miliarde de la francezi, 
Renault fiind firmă de stat, dar au primit interdicția să se mai extindă, să mai dezvolte ceva, 
asta ce înseamnă, că Renault în România nu mai dezvoltă nimic. Deci numărul unu Doi – 
Renault în România a dat oameni afară, da? Ce face Guvernul României? Păi uite tocmai te 
anunț că Manivelă  roz și el, Manivelă roz a dat 100 de milioane de dolari  lui Renault ca să 
cumpere mașini de la el că așa a zis el, nu știu, nu mai trebuie licitație, nu mai trebuie nimic, 
da? Deci pur și simplu a zis – Băi Renault, bravo că ai dat oameni afară, bravo că nu mai 
dezvolți, nu mai investești în România, uite  ia 100 de milioane că vreau eu mașini de la 
tine neapărat.  Vezi ce legume suntem? Vedeți ce vai de capul nostru? Pentru că de fapt 
a fost invers, l-a sunat  Macron pe Iohan și a spus  - Băi Iohane, ia pune și tu niște bani, 
hai, și mai repede. Că așa vorbesc ei, să nu credeți că îl roagă cineva frumos pe Iohan.  
Da? Că de aia m-a supărat cu alegerile de anul trecut.  Se ducea poporul român așa ca 
oile – Mergem să salvăm România de ciuma roșie, alții ziceau de aia roșie, da?  Sau 
plăcuța aia de la mașină. Mergem să salvăm, cu Liiceanu în frunte. Și Liiceanu mergea 
să salveze România  de ciuma roșie. Când v-am spus, trebuia să stați acasă, stați acasă 
în liniște că știți cum era acuma, când poporul stă în liniște acasă, de aia ăștia vor să vă 
scoată în stradă  răzleț așa fără nimic, hai faceți mitinguri, un milion de mitinguri așa, 
ca să obțineți nimic.  De aia au inventat 7000 de patrioți că ăștia cred că mai mergeți 
după fentă și ăsta va fi momentul adevărului. Mergeți după ce sfaturi vă dau eu sau 
mergeți după toți securiștii care și-au  vopsit Q, s-au tatuat patrioți, și-au pus pe față  
aicea sus patrioți, credincioși, Doamne ajută! Doamne ajută! Deci poporul român are de 
ales, mergeți după ce vă spunem noi, adică eu, ca să nu-i bag pe colegii mei, că vă dau cele 
mai bune sfaturi – Să tăcem.  Să stăm, să ne întărim sănătatea, imunitatea, mușchii, creierul,  
ca să nu...că de aia nu am vrut să trimitem copiii la examene acuma, că asta-i o crimă ce 
facem, este o crimă și generația asta de copii va suferi enorm.  Mi-e milă de  ei. Deci asta 
trebuie să facem, deci dacă mergeți după mine o să vedeți că liniștea asurzitoare este cea 
mai mare frică. Cu această liniște  vă spun eu că Iohannis va fugi, așa când e tămbălău, 
scandal, ne certăm...Nu, nu! Liniște.  Că mă întreabă toți, ce faci? Nu pot să răspund la...sunt 
zeci de mii de mailuri oameni buni și bravo. O să le citesc,  stați un pic, o să iau și eu liber la 
un moment dat, că nu mai pot. Dar nu acuma.  

 
Radu Moraru: Îți spun eu ce fac, ăștia au rămas în același scenariu, că repet, 

Guvernul Mondial, noi aici am dat lovitura Cătălin, mă rog, noi, ne-a ajutat Dumnezeu pe 
toți cei care am luptat în această perioadă.   Noi am tăiat Guvernul Mondial. Și practic 
Guvernul Mondial s-a decuplat în momentul ăsta de la  slugile, așa zisele guverne, dar 
nu-s guverne, sunt niște slugoi. Și ăștia au rămas în scenariul ăla că vine în toamnă 
COVID-20, da? Și în toamnă, ca sperietura să fie și mai mare, ca să ne băgăm fiecare 
câte două vaccinuri în noi așa, atunci vor veni cu coregrafia doi, ca la Revoluție. La 
Revoluție au avut teroriștii, pac, pac, aveai impresia că un milion de teroriști ne aleargă. 
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Ne-au manipulat foarte bine, oameni buni, cei de vârsta mea și-aduc aminte foarte bine 
și cei în vărstă cu atât mai mult. Mai țineți minte când stăteam...eu mă rog, eu m-am 
prins,   iertați-mă că sunt arogant dar stăteau vecinii ca proștii în scara blocului și ei cu 
bâte ziceau că apără blocul de teroriștii care trăgeau pe străzi, ca să înțelegeți cât de 
tare e forța manipulării unei televiziuni care se numea atunci TVR, care-i spunea și 
liberă, cât tupeu de securiști. Ori asta vor să facă – Vine Arafatul cu barca la Casa 
Poporului, pac! O să ia bărci din alea, merg și pe uscat. Vine cu elicopterul Manivelă, 
James Bond, păi dacă atunci în 90, când erau prăpădite mijloacele astea de 
comunicare, păi astăzi ne pot manipula cu holograme, cu tot ce vrem. Și băieții se 
pregătesc, de ce, să stai în casă speriat, cum a zis Băsescu până de revelion și să suni – Alo, 
Fun Curier, o cutie de injecții de la Bill Gates vă rog și manualul de instrucțiuni. Da, da, da! Și 
două Windowsuri, că Bill Gates zice băi, băgați lângă o injecție, dacă vreți, cumpărați și două 
Windows 2020. De asta, Cătălin, păi ce crezi? De asta. Păi ei nu știu că Guvernul Mondial nu 
mai prinde toamna. 

 

În cuprinsul emisiunii Nașul Special nu intră telefonic și nu sunt menționați pentru a 
da un răspuns reprezentanți ai Guvernului sau ai autorităților din România.  

La întrebarea moderatoarei emisiunii Să vorbim despre tine, Gabriela Calițescu, 
Radu Moraru afirmă că deține probe în sprijinul celor afirmate.” 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au considerat că 
edițiile emisiunilor monitorizate au avut un conținut de natură să contravină exigențelor 
privind asigurarea informării corecte și a pluralismului în cadrul programelor audiovizuale.  
 Astfel, membrii Consiliului au constatat că în cadrul comentariilor ce au dat conținut 
emisiunii, nici moderatorul acesteia și nici invitatul nu au asigurat o distincție clară între 
fapte și opinii, informațiile privind acuzații factuale aduse în atenția publicului nefiind 
susținute cu dovezi clare, evidente, care să asigure respectarea dispozițiilor legale, 
respectiv distincția între fapte și opinii, astfel cum obligă dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a) 
din Codul audioviizualului. 
 

De asemenea, modul în care dl. Radu Moraru, în calitate fie de moderator, fie de 
invitat în emisiuni, a perceput și prezentat perspectiva sa personală, convingerile sale cu 
privire la demersurile publice ale Președintelui României au fost de natură să afecteze 
dreptul la informare a publicului, în condițiile în care opinia acestuia nu a fost clar 
delimitată și asumată, motivată de situațiile care au condus la formarea acesteia, ci a fost 
prezentată publicului și susținută ca o stare de fapt, o concluzie a unei analize,  cu valoare 
de  informație certă, situație de natură să contravină dispozițiilor legale și să afecteze 
dreptul publicului la informare corectă.  Sub acest aspect, la întrebarea moderatoarei 
Gabriela Calițescu cu privire la dovezi ce trebuie să însoțească afirmațiile acuzatoare 
formulate la adresa unor persoane publice ori companii sau instituții ale statului, dl Radu 
Moraru afirmă, la nivel declarativ, că deține probe în sprijinul acestora, dar fără ca pe 
parcursul emisiunilor astfel de dovezi să fie prezentate pentru ca publicul telespectator să 
își poată forma o opinie justă. 

Astfel, spre exemplu 
Radu Moraru: Deci Ludovic Orban dacă vrea să fie grațiat, trebuie să execute cu 

Guvernul lui tot, trebuie să spună tot adevărul, cine nu l-a lăsat să făcă anumite 
chestiuni, chiar dacă sunt departe, să-i arate pe vinovați, să-i dea afară pe manivelă 
și pe toți trădătorii de neam și de țară și să se dea și pe el afară dacă el consideră 
că a trădat țara. În momentul de față a numele celor care pot fi temporar la 
gestiunea Guvernului până când poporul român va avea dreptul să facă alegeri 
prezidențiale adică foarte curând. Că de acolo pleacă totul. Alegerile prezidențiale, 
am dovedit, și de acolo pleacă totul, au fost fraudate și atunci trebuie refăcute. 
Iohannis sper să fugă până ajung eu în țară, se fac alegeri prezidențiale, alegem pe 
cineva... 

Gabriela Calițescu: Acuma e întrebarea undeva fi primit, Radu... 
Radu Moraru: Cum? 
Gabriela Calițescu: Unde va fugi, cine îl va primi?  
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Radu Moraru: Păi nu știu, că în America nu îl sfătuiesc să meargă acolo la casele 

lui, eu îl sfătuiesc să plece undeva...nu știu, nu știu. Cred că în Germania sau Rusia. 
El are prieteni care-s foarte buni prieteni cu Putin, deci are cine să-l salveze la 
Swaihofen poate să meargă deci are niște zone, dar repet vom trimite trupe speciale 
să-i recuperăm pe toți. 

Gabriela Calițescu: Trebuie să plătească dacă... 
 

Radu Moraru: Deci noi și atunci trebuie să vii oamenilor să le spui ce am promis 
ieri, că săptămâna viitoare avem niște soluții simple pe care trebuie să le pună în aplicare 
ultimul prost de prim-ministru de pe lume. Singur, nici nu îi trebuie miniștri, nimic. De ce, 
pentru că are un suport și o să vezi ceva, nu o să pună în aplicare și atunci singurul mod 
ca să faci schimbarea asta este cu alegerile prezidențiale. Simplu, că trebuie să ai 
protecție. Astăzi președintele României trebuie să facă totul, credeți-mă, totul legal 
constituțional. Numai că să nu fie puturos cum e Iohannis, să nu fie slab la minte, e 
foarte încetuc la minte, e doar pervers și cinic, aia da, asta nu înseamnă că e 
mansardat bine și trei să nu fie sluga Guvernului Mondial.  Că atunci când le-a pus 
șorțulețe, cum i-a pus lui Iohannis demult de tot și cum l-au prins cu tot felul de 
chestii  și cu adopții și cu traduceri și cu primăria și cu contracte  și cu bani și cu 
vile și cu case, guvernul mondial a zis – băi, ăsta-i bun. E bun că ăsta-i fraierul 
nostru, facem ce-i spunem noi și l-au premiat cu șorțulețul.  L-au filmat, l-au 
înregistrat, au casetele în sertarele alea, ca în filmul Escu.  Cel ales. Asta-i   
povestea, simplă. Ăștia te filmau peste tot iar în curând  o să ne filmeze pe toți, în 
toate casele, că asta face 5G-ul. 

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că modul de 
desfășurare a emisiunilor și conținutul acesteora au fost de natură să afecteze dreptul la o 
informare corectă al publicului cu privire la subiectele, faptele sau evenimentele 
prezentate, în condițiile în care informarea publicului, așa cum rezultă din raportul de 
monitorizare,  a fost una părtinitoare, lipsită de obiectivitate, de natură să contravină 
dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului.   

În acest sens, Consiliul a reținut că dl. Radu Moraru a dezbătut și comentat 
subiectele de interes general aduse în atenția publicului cu ignorarea principiilor 
imparțialității și bunei-credințe impuse de dispozițiile legale din domeniul audiovizualului în 
cazul comunicărilor publice.  

Potrivit dispozițiilor art. 64  alin. (1) din Codul audiovizualului,  în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să  
asigure  distincţia clară între fapte şi opinii, iar  informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

Radiodifuzorul a încălcat obligaţia privind respectarea principiilor imparţialităţii şi 
echilibrului ce trebuie să caracterizeze informarea în probleme de interes public, astfel 
încât telespectatorii să-şi poată forma în mod liber propria opinie. 

Membrii Consiliului consideră că televiziunea, ca principal mijloc de comunicare 
media, cu o importantă influenţă asupra comportamentului social, trebuie să constituie un 
spaţiu în care opiniile exprimate să nu afecteze drepturi şi libertăţi fundamentale ale 
omului, precum dreptul la informare. 
     Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la 
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. 
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor  
art. 15 din aceeaşi lege, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
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 Art. 1 Radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI 

ASOCIAŢII S.A., licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.4/14.12.2011 şi decizia de 
autorizare nr. 1815.1-1/15.09.2016,  pentru postul de televiziune NAŞUL TV, se 
sancționează cu somație publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 64 alin. (1) lit. a) și 
b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 
 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 NAȘUL 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 somație publică postul 
Nașul TV, întrucât edițiile din 4 și 5 iunie 2020 ale emisiunilor Nașul Special și Să 
vorbim despre tine au fost difuzate cu încălcarea prevederilor legale în condițiile în 
care, pentru acuzațiile aduse unor persoane, nu s-a solicitat și nu s-a prezentat 
punctul de vedere al acestora cu privire la faptele imputate, iar  dreptul publicului la o 
informare corectă a fost prejudiciat.    

Potrivit dispozițiilor art. 64 din Codul audiovizualului, în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie 
să  asigure  distincţia clară între fapte şi opinii, iar  informarea cu privire la un subiect, 
fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă.” 
  

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