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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 aprilie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare cu privire la 
emisiunile ’’Scamatoriile Iosefinei’’ din 05.03.2022, intervalul 08:22-09:34 (sesizarea 
nr. 2436/05.03.2022) și ’’Ce-i în gușă, și-n căpușă!’’ – edițiile din 10.03.2022, 
intervalul 13:00-15:20 și 11.03.2022, intervalul 12:34-15:32, (sesizările nr.  
2772/11.03.2022, 2797/11.03.2022, 2845/14.03.2022), difuzate de postul de radio 
GOLD FM. 

Postul de radio GOLD FM aparţine S.C. ANGUS RESOURCES SRL (licenţa 
audiovizuală  nr. R 027.5/01.02.1993 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare 
nr. 047.5/07.12.2021). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi audierii înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale 
articolelor 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 dispozițiilor invocate din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a 
opiniilor. 

Conform normelor din Codul audiovizualului, 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. 
Cu privire la conținutul emisiunilor analizate, redăm din rapoartele de 

monitorizare, după cum urmează: 
1. Postul de radio RADIO GOLD FM, a difuzat în data de 05.03.2022, intervalul 08:22-

09:34, în reluare (S1), emisiunea Scamatoriile Iosefinei, prezentată de Iosefina Pascal.  
În cadrul emisiunii jurnalista Iosefina Pascal şi-a exprimat opiniile în legătură cu unele 

subiecte referitoare la războiul din Ucraina. S-a realizat transcriptul comentariilor sale:    
S1 (36.54-audio7 240.wma) Voce din off: Ascultaţi redifuzarea emisiunii “Scamatoriile 

Iosefinei”, cu Iosefina Pascal. 
S2  (37.00- audio7 240.wma) Iosefina Pascal: Bună ziua şi bine v-am regăsit pe Gold FM! 

Domnule, ce se întâmplă domnule? Păi se întâmplă că iar s-a umplut lumea de ipocriziei, după 
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cum bine ştiţi, şi din moment ce ipocriţii mai şi semnalizează, adică na, nu poţi să fii ipocrit şi 
să foloseşti dubla măsură fără să semnalizezi acest lucru. Băi, mă uit la tăcerea asurzitoare 
cu privire la anumite abuzuri săvârşite în acest moment precum şi de-a lungul deceniilor 
deja, de către nişte grupări îngrozitoare, extremiste, neonaziste, recunoscute ca fiind 
neonaziste, asta aşa, pentru CNA-ul îngrijorat să protejeze onoarea acestor grupări 
extremiste  şi inofensive, care sunt neonaziste, despre care s-au scris nenumărate 
rapoarte. Să discutăm imediat despre, să spunem aşa, principala astfel de forţă paramilitară şi 
cum a devenit cea mai importantă armă în Ucraina, mai ales în aceste momente. Totodată o să 
discutăm despre abuzurile ce au loc la graniţa cu Ucraina, tot în contextul ipocriziei. Aceeiaşi 
oameni care până mai ieri vă spuneau că nu puteţi să trăiţi, să faceţi nimic, să munciţi fără 
vaccin, fără mască, fără respectarea acestor limitări ale drepturilor şi ale libertăţilor, domnule, 
acum luptă pentru suveranitate! Aceeaşi oameni care ne spuneau că deciziile Uniunii Europene 
trebuie să treacă peste dreptul constituţional, peste Constituţia României. Aceeaşi oameni luptă 
pentru libertate, oamenii care vroiau să-i vadă la puşcărie pe protestatarii împotriva măsurilor 
de restricţii. Aceeiaşi oameni care aplaudau ce se întâmplă în Canada, şi anume blocarea 
fondurilor tuturor participanţilor la protestele din Canada precum şi a celor care au donat pentru 
acei protestatari. Acum ei luptă pentru libertate, şi sunt fanchi solidari pe bani. Sunt solidari pe 
bani pentru refugiaţii ucraineni. Aşa zic ei, că sunt solidari.  Sunt nşpe, nu avem timpul necesar 
să vă enumăr toate monstrele de ipocrizie din această perioadă.  

S3 (39.50- audio7 240.wma) Iosefina Pascal: Dar cea mai relevantă şi cea mai gravă 
este cum vor să ne transforme pe noi, oamenii simpli, da, în extremişti. Oamenii ăştia 
care spun că nu vor război, ieri se foloseau de o tragedie, şi anume de moartea celor opt 
militari din avionul MIG, respectiv din elicopterul PUMA. Se foloseau de moartea acestor 
oameni ca să spună că ne-a atacat Rusia, şi inclusiv sociologul neamului plus alţi din 
ăştia, purtători de vorbe, urlau că trebuie activat Articolul 5 din Tratatul NATO. Adică să 
intrăm în război cu Rusia, pentru că ei, repet, încercau să folosească o tragedie pentru a 
justifica amplificarea unui război. Şi atragerea noastră în acest război. Dar să nu vă 
surprindă că ei se folosesc de moartea acelor oameni, ei se folosesc acum de moartea civililor, 
militarilor, de suferinţa refugiaţilor, tocmai pentru a face bani şi pentru a-şi impinge agenda 
extremistă. De ce spun că e agendă extremistă? Pentru că  nu ai cum să încerci să speli pe 
creier pe oameni, să-i convingi că doar Putin e rău, că Estul e Satana pe pământ, şi că aşa-zişii 
puritani de la conducerea Ucrainei, puritanii din Kiev, domnule, ei sunt fără de păcat, săracii, ei 
nu au păstorit corupţia, nazismul, foametea. Nu! Ei nu au închis ochii la războiul etnic ce are loc 
deja de vreo zece ani în Ucraina. Nu! Ei nu au încălcat drepturile românilor din Ucraina. Nu! Ei 
nu discriminează în acest moment oamenii, refugiaţii la graniţa cu Ucraina. Nu! Asta trebuie să 
înţelegeţi de la bun început pentru cele ce urmează, nu doar în această emisiune, ci în general 
în contextul în care ne aflăm, că se încearcă radicalizarea dumneavoastră într-o tabără. 
Evident, radicalizarea faţă de cealaltă tabără, adică ruşii. Principiul acesta, dictonul “Dacă nu 
eşti cu noi, eşti împotriva noastră”, ştiţi că aparţine tot vremurilor de tristă amintire pe care, 
sanchi, ăştia nu le doresc în România dar totuşi folosesc aceleaşi metode. Totuşi aceşti oameni 
iubitori de libertate şi de adevăr, şi de suveranitate, şi de, nu, şi plini de solidaritate, ne spun că 
a discrimina cetăţenii simpli, că vorbim de elevii ruşi sau de artişti ruşi, pentru simplul fapt că s-
au născut ruşi, asta e singura lor vină. Ştiţi, mai era un băiat, băiatul ăla cu zvastică, care 
condamna practice la moarte oamenii al căror singur păcat era că s-au născut de o rasă sau 
sunt de o anumită religie sau că au anumite tare fizice. Mai era un băiat care făcea de-astea. 
Ei, acum băieţii ăştia, juniorii, fac acelaşi lucru.   

S4 (43.25- audio7 240.wma) Iosefina Pascal: Ştiţi că în acest moment este o reală 
tragedie în Ucraina între civilii înarmaţi, că propaganda lor, da, propaganda e de ambele 
părţi, hai să ne liniştim odată! Propaganda lor, adică regimul care îi conduce, le-a spus 
că e plin de sabotori ruşi printre civili. Ştiţi ce se întâmplă acum? Ştiri adevărate, nu 
vrăjeli, nu gargară. Se împuşcă civilii între ei, că se bănuiesc unii pe alţii că ar fi sabotori 
ruşi. Cam ce credeţi că se va întâmpla  în România din moment ce deja retorica asta, tu 
eşti omul ruşilor, dacă nu eşti de acord cu războiul  şi implicarea NATO şi atragerea 
României într-un război pe care nu-l poate duce, şi care va distruge această ţară, dacă nu 
eşti în linia asta, eşti rus şi ruşii trebuie eliminaţi. Ni s-a spus foarte clar. Dacă eşti un om 
raţional şi nu vrei să te radicalizezi cu noi împreună, înseamnă că eşti rus, eşti cu ruşii. 
Trebuie să mori. Ăsta este discursul actual. De aia spun, se încearcă radicalizarea 
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dumneavoastră, inclusiv a mea. Că na, şi eu fac parte dintre cetăţeni, doar că la mine nu 
merge. Ce să vezi? Tocmai că spre deosebire de ei, eu nu am aflat de Ucraina ieri. Sau de 
şapte zile, de când a început războiul. Nu. Doar că pe vremea când vorbeam despre Ucraina, 
despre corupţia din Ucraina, despre extremismul păstorit de guvernele aservite, puse din afara 
ţării, că vorbim de guvernele pro ruse sau pro americane, nu interesa pe nimeni. Era excat, 
exact aceeaşi atitudine pe care o vedeam când le spuneam oamenilor de nenorocirile din Siria, 
din Libia, din Yemen, din Irak, despre toată manipulareapentru ajustifica invadarea Irakului. Nu 
interesa pe nimeni, nu? Nu. Domnule, eu zic că acum e timpul să ne intereseze pentru că 
există riscul să ne trezim că luptăm împotriva sovieticilor de partea naziştilor. Şi în timpul acesta 
oamenii mor. În timpul acesta oamenii simpli sărăcesc, în timpul acesta se implementează nişte 
nenorociri economice pe care zeci de ani de acum încolo nu le vom putea opri.  

S5 (46.16- audio7 240.wma) Iosefina Pascal: Vreau să vă citesc titlul, tot titlul aşa, al unui 
raport. Raportul e amplu, am studiat, cred că o sută şi ceva de pagini, pentru emisiunea de 
aseară, de la News România, şi vă recomand să vă uitaţi la ea, pentru că acolo am prezentat 
documentele în format fizic, am arătat articolele din presă, din presa (?), surse oficiale, nu, cu 
privire la aceste organizaţii naziste. Ei, şi de ieri până azi, deci după o sută şi ceva de pagini, 
am mai studiat încă pe atât, şi au apărut informaţii şi mai grave, care leagă aceste organizaţii 
neonaziste, naziste, cum vreţi să le spunem, din Ucraina, nu numai de guvernul ucrainean, da, 
pentru că sunt băgate în armata ucraineană, dar le leagă inclusiv de teroriştii din SUA. Ăia care 
se duc şi împuşcă, nu ştiu, mexicani, musulmani, etc. Băieţii ăia, ăia şmecheri, mişto. Nu? Vă 
place. Normal, vă place. Băieţii ăia au mers prin tabere în Ucraina, la tătucii lor, ăştia, batalionul 
Azov. Dar revenim, citesc Amnesty International, organizaţie respectabilă care acum a 
uitat complet de rapoartele făcute în 2014 şi 16, acum văd că s-au liniştit. Acum era 
momentul să le spună oamenilor, să atragă atenţia, că se comit atrocităţi împotriva 
civililor. În acest moment se comit şi de ruşi, dar până acum se comiteau atrocităţi 
împotriva cetăţenilor ucraineni din partea acestor grupări paramilitare pe criterii entice, 
pe criterii de religie, pe criterii de ideologie. Amnesty International, “În Ucraina, abuzurile 
şi crimele de război comise de batalionul Aidar în regiunea de nord a Luhansk. 
Batalionul Aidar este este un batalion, cum ar veni, frate al batalionului Azov. Adică sunt 
vreo 50 de astfel de grupări, unele dintre ele nu sunt naziste, dar principalele forţă 
armată a acestor grupări s-au revendicat drept naziste. Au fost documentate de Serviciile 
secrete americane, drept naziste. Şi totuşi sunt finanţate în continuare de americani.” 
Asta scria Amnesty International în 2014 despre crime de război şi abuzuri la care au fost 
supuşi civili de către marii apărători ai libertăţilor şi suveranităţii, batalionul Aidar.  

S6 (49.31- audio7 240.wma) Iosefina Pascal: Acum trecem la batalionul Azov. Domnule, 
ce aflăm      dintr-un articol din The Times, The Times Magazine, mă, scuzaţi, Times 
Magazine, deci o publicaţie serioasă, sursă oficială, aflăm în 2019 dintr-un articol, că 
acest batalion Azov este nazist şi că în Congresul American 40 de membri ai 
Congresului American au semnat o scrisoare cerând Departamentului de Stat American 
să desemneze oficial Azov drept organizaţie teroristă străină. Azov recrutează, 
radicalizează şi antrenează cetăţeni americani de ani de zile. Oamenii aceştia călătoresc 
în Ucraina şi participă în tabere de antrenament paramilitar pentru a efectua diferite 
atentate teroriste şi, mă rog, război de gherilă, etc. Mai mult decât atât, aflăm tot din acelaşi 
articol din The Times Magazine, că principalul loc unde aceştia recrutează oamenii, ghiciţi unde 
se află. Păi fix în centrul Kievului. O clădire de patru etaje care este închiriată şefului 
batalionului Azov, de cine credeţi?  Chiar de Ministerul Apărării din Ucraina. 2019, deci nu e de 
pe vremea lui Pasvante Chiorul, e de acum trei ani. Mai puţin de trei ani, că era spre sfârşitul 
anului 2019. Deci asta scria ditamai publicaţia, atunci.  

S7 (51.30- audio7 240.wma) Iosefina Pascal: Mai grav însă este ce aflăm din raportul 
ONU. Comisarul pentru drepturile omului a documentat modurile în care sunt folosite 
clădirile civile şi locaţiile rezidenţiale de către armata ucraineană şi de regimentul Azov 
pentru război. Adică scuturi umane, da? Totodată am remarcat faptul că sunt jefuite 
proprietăţile civililor forţându-i să se relocheze. Astfel de locaţii, unde se adună armata 
ucraineană şi îi folosesc pe ăştia drept scuturi, sunt clădiri rezidenţiale, adăposturi 
pentru oameni fără adăpost, galerii de artă, spitale şi maternităţi. Nu vă sună cunoscută 
treaba asta? Că tocmai rulau nişte ştiri că au bombardat ruşii o maternitate. Dar băieţii 
ăştia de la ONU, deci nu de pe conspiraţia.ro, în 2016 documentaseră că batalionuil Azov şi 
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forţele armate ucrainene fac acelaşi lucru. Adică nu zic că ruşii n-au făcut asta, e probabil, e 
mai mult ca sigur posibi, habar n-am, că da. Adică raportez la băieţii ăştia cu surse oficiale care 
întotdeauna ne-au informat corect. Evident, sunt ironică. Da, presupunând că aşa au făcut ruşii, 
da, bun, îi condamnăm pe ruşi, dar ce facem cu băieţii ăştia care asta fac de zeci de ani? 
Folosesc clădiri civile, folosesc spitale, maternităţi, deşi, după cum ne spune exact ONU, 
aceste practici de a folosi spitalele, maternităţile, adăposturile pentru a se acoperi, a le folosi 
drept scut, sunt protejate, adică sunt interzise astfel de practici prin art. 11 al Protocolului al 
doilea de la Comisia de la Geneva. În concluzie în acest raport se spune că s-au comis crime 
de război încă din 2016. Sunt documentate şi abuzurile săvârşite de forţele separatiste asupra 
ostaticilor. Interogări forţate, privare de alimente, deci nu sunt îngeraşii pe care vi-i prezintă 
ăştia în media, cum nici ruşii nu sunt Satana pe care vi-l prezintă ăştia în media. Adevărul e la 
mijloc, adevărul este că de zeci de ani băieţii ăştia păstoresc, toate regimurile de la Kiev, 
aceleaşi care au îngropat cetăţenii în facturi, dublate, triplate, ca la noi, nu numai că i-au 
tolerat pe aceşti extremişti nazişti, dar i-au finanţat, le-au oferit, cum să spun eu, 
posibilitatea de a sta în mijlocul Kievului şi a-şi desfăşura activităţile extremiste.  

S8 (55.06- audio7 240.wma) Iosefina Pascal: Batalionul Azov provine din grupul 
paramilitar naţional-socialist al lui Bielecki. Grupul se numeşte „Patriot al Ucrainei”. 
Propagă lozinci de supremaţie albă, puritate rasială, nevoia de putere autoritară şi 
economie centralizată. Ce părere aveţi? „Patriot al Ucrainei”, susţine retragerea economiei 
liberale şi a democraţiei politice, inclusiv a presei libere. Că se tăvăleau unii pe jos, cum ar veni 
ăştia care vă spun că sunt solidari cu Ucraina, se tăvăleau pe jos de grija lui Protasevich, 
jurnalistul din Belarus. Puţină lume văd că ştie că Zelensky, ca şi alte regimuri de la Kiev, prin 
braţul acesta armat neonazist, au arestat activişti şi jurnalişti, ca la balamuc. Practic acolo 
libertatea de exprimare e la fel de mare ca în Rusia. Adică zero. Deci e bine să condamnăm 
ruşii, beloruşii, e foarte bine, da. Dar vedeţi că băieţii ăştia vor să vă radicalizeze şi să vă 
ducă de partea cealaltă a extremei. Să vă ia de le extrema stângă, da, că sunteţi la 
extrema stângă şi să vă ducă frumos la extrema dreaptă şi să faceţi împreună cu aceşti 
indivizi care, repet, pe lângă crimele de război documentate de ONU, de (?), de Amnesty 
International, de presă, Times, BBC, The Guardian, o grămadă de presă a scris despre 
Azov şi despre celelalte grupări extremiste. N-avem timp, repet, ar dura o oră doar discuţia 
despre asta.  

S9 (57.02- audio7 240.wma) Iosefina Pascal: Însă un ultim lucru vreau să vă aduc în 
discuţie. Faptul că aceşti nazişti radicalizează, antrenează paramilitar copii.  Deci zic copii, 
când zic copii, nu zic băieţi de 16 ani, la vârsta legală şi vârsta la care încep să răspundă 
pentru faptele lor. Nu, nu. Vorbesc de copii, 10, 12, 8 ani. Am arătat ieri în emisiune şi a 
publicat şi Cozmin Guşă imagini pe care le-am trimis la  mai multe  persoane din presă, 
cu copiii înarmaţi, cu copiii îmbrăcaţi în uniforme militare, cu copiii făcând tot felul de 
gesturi naziste, cu copiii purtând însemnele naziste ale batalionului Azov. Însemnele 
batalionului Azov îşi au originea în însemnele naziste, ale SS, ale von Waffen, nu ştiu ce. 
Nu sunt doctor în nazism ca alţii de pe la noi. Alţii sunt şi promovează astfel de metode naziste.  
Nu sunt. Tocmai de aia mă documentez şi mă uit la ce au documentat jurnalişti de marcă, la ce 
au documentat instituţii şi forumuri internaţionale. Da? Şi mă întreb cât de bolnav psihic trebuie 
să fii să găseşti scuze pentru abuzuri săvârşite asupra copiilor. Să iei tu, copii, să-i înarmezi, 
să-i îndoctrinezi cu idei criminale şi tu să-mi spui că oamenii ăia sunt eroi? L-am auzit pe unul 
azi, i-a comentat lui Cozmin Guşă la postare, domnule păi şi şoimii patriei făceau aşa. Ferească 
Dumnezeu! Eu n-am trăit pe vremea aia, Doamne ajută, dar din toate documentele pe care am 
putut să le caut, în toate mărturiile oamenilor care au trăit în acele vremuri, nu am auzit să fie 
luaţi practic copii mici, bebeluşi, sau minori să fie înarmaţi. Să fie îndoctrinaţi să înceapă să 
omoare tot ce nu e comunist. N-am văzut tabere paramilitare. Erau tabere de manipulare, de 
propagandă, sigur, dar nu erau tabere paramilitare. Ceea ce am văzut şi am prezentat în 
imaginile de ieri, am văzut doar la ISIS. ISIS care pune bombe pe copii şi îi trimite să se 
detoneze între oameni. ISIS care îşi înarmează copiii de la 5-6 ani. Da. Foarte important 
de reţinut în concluzie, este că aceste lucruri au fost documentate de Serviciile secrete 
americane. 

S10 (00.00- audio7 241.wma) Iosefina Pascal: Înseamnă că şi americanii sunt cu ruşii. 
Pentru că ruşii, vedeţi, vorbesc despre denazificare.  Domnule, ce să vezi? Până mai ieri 
acelaşi lucru ziceau şi Serviciile americane. Că ăştia sunt nişte nazişti şi că au pus mâna 
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pe putere. Şi că atunci când nu le convine ce face guvernarea, îi dă jos, le mai face un 
Maidan. Deci avem de-a face, repet, cu două extreme. Faptul că nu vi se prezintă 
realitatea cu privire la această extremă, este foarte grav. Pentru că fără să vă daţi seama, 
o să ajungeţi radicalizaţi. Deci alegerea este a dumneavoastră. O să fiţi radicalizaţi şi o 
să susţineţi copii înarmaţi şi nazismul sau o să fiţi oameni cumpătaţi şi o să vă daţi 
seama de relele din ambele tabere? Şi o să puteţi cântări dumneavoastră exact, care este 
adevărul. Bun. În următorul segment discutăm despre modul în care sunt discriminate 
persoanele la graniţa cu Ucraina. Recunosc, m-a scârbit absolut ce am văzut şi v-am tot spus 
că am urmărit situaţia africanilor din Ucraina şi nu numai a lor, pentru că şi România, românii de 
fapt, se află într-o situaţie delicată. Asta aşa, să ştim cum stăm cu solidaritatea. 

S11 (03.36- audio7 241.wma) Iosefina Pascal: Am revenit. O să începem acest segment 
privind discriminarea, minciuna şi falsa solidaritate relatându-vă aşa, pe scurt, o intervenţie a 
unui tânăr, Alex din Kiev, român, sigur că da, etnic român cu cetăţenie ucraineană. Băiatul ăsta 
a găzduit mai mulţi jurnalişti. Probabil că şi aşa a ajuns Antena 3 la el. Domnule şi l-au luat prin 
telefon, nu, prin Skype, şi i-.au pus tot felul de întrebări din astea evident tedenţioase cumva să 
confirme propaganda pe care o arată ei. Domnule, băiatul ăla le-a spus, zice “Eu văd gara 
peste drum. Stau peste drum de gară. A fost aglomerat în primele două zile, acum e linişte. ”   
În timp ce ăia arătau imagini că e buluc, e nenorocire. L-au mai întrebat dacă îi e frică. Şi a zis, 
domnule momentan nu-mi e frică. Dacă o să simt că e pericol, plec din Kiev. Dar momentan e 
ok, n-au ruşii ceva cu mine sau cu civili. Deci au înnebunit ăia. “Domnule, de unde vă luaţi 
dumneavoastră informaţiile?” Adică omul trăieşte acolo, omul vede, omul e ucrainean, omul a 
oferit şi practic cazare pentru jurnalişti care documentau diverse evenimente de acolo, dar omul 
e nebun, omul e neinformat. Asta spuneau Antena 3. Era o isterizată în platou, ceva îngrozitor, 
domnule! Că “De unde vă informaţi dumneavoastră?” Şi i-a zis omul corect, zice “Domnule, mă 
informez din mai multe surse, la minut.” Sunt pe vreo 10-15 canale de Telegram ale oamenilor, 
ale presei locale, ucraniene, străine, ruseşti, şi aflu informaţii şi le confrunt, şi atunci în principiu 
aflu realitatea pe lângă ce pot vedea cu ochii mei. Deci au înnebunit! I-au luat capul. Sigur că n-
o să mai intre băiatul ăla vreodată în direct, asta e clar.  

S12 (05.42- audio7 241.wma) Iosefina Pascal: De ce am relatat asta? Pentru că pe lângă 
propaganda pe care o identificăm şi fake news-urile pe care le demontăm, mai este şi minciuna 
prin omisiune. E pe principiul filmează, nu ştiu, un loc, aşa, de aproape dar dacă lărgeşti un pic 
imaginea, vezi o cu totul altă imagine. Vezi imaginea de ansamblu. Primul caz extrem de grav 
şi din nou, documentat deja de ONU, deci atenţie foarte mare, cine merge pe ideea, că gata, o 
să moară Putin acum că s-au aliat, zic, toată planeta. Eu când văd că toată planeta e împotriva 
lui Putin, înseamnă că habar n-aveţi, practice, geografie de bază. Domnule, numeric vorbind, 
aliaţii lui Putin însumează peste 60% din populaţia globului. Numeric vorbind, în cazul nostru, 
suntem minoritate cei care suntem împotriva lui Putin. Asta este realitatea, vă place sau nu, din 
păcate aici suntem. Acum oamenii ăştia care sunt solidari sunt aceeaşi care au diferite ONG-
uri, care, sanchi, apără drepturile omului, apără drepturile minorităţilor, că vorbim de minoritatea 
africană, musulmană, LGBT, etc. Bun. Şi te-ai aştepta ca aceste ONG-uri care primesc foarte 
mulţi bani, să urle ipocrit, să reacţioneze în momentul în care sute, mii de studenţi africani nu 
sunt lăsaţi să urce în trenuri, să plece în ţările în care caută refugiu ca să poată să se 
întoarcă la ei în ţară. Da? Nu numai că nu sunt lăsaţi să urce în trenurile respective, dar 
sunt ameninţaţi cu arma de către dragele, patrioţii şi solidarii şi domnule, luptătorii bravi 
din armata ucraineană. Sunt ameninţaţi cu armele. Am văzut trei astfel de videoclipuri. 
Sigur, e fake news rusesc, oamenii ăia, africanii, erau de fapt albi iar ăia care îi 
ameninţau cu arma, erau de fapt ruşi. Domnule este ceva monstruos! Nu vă arată aceste 
imagini, nu-i aşa? Nu. Nu ştiaţi de aceste lucruri, nu-i aşa? Nu.  

S13 (08.29- audio7 241.wma) Iosefina Pascal: Dar ştiaţi că ONU deja a constatat faptul 
că refugiaţii care nu sunt, cum să spunem noi, ucraineni au avut parte de rasism şi 
diverse alte forme de abuz la graniţă când au vrut să plece din Ucraina? Nu ştiaţi, nu? 
Dar ştiaţi, de exmplu, Guvernul nigerian a condamnat modul în care s-a efectuat 
evacuarea cetăţenilor nigerieni şi africani, în general? Aceştia fiind abuzaţi, ameninţaţi 
cu arma, ţinuţi în frig zeci de ore? Pentru că nu erau lăsaţi să urce în trenuri? Ştiaţi? Cred 
că şi nigerienii sunt oamenii ruşilor, cred că şi BBC-ul, şi ONU, sunt oamenii ruşilor! Şi Al 
Jazeera a dat aceste ştiri şi imagini horror. Eu cred că ăştia sunt oamenii Rusiei. Nu. În realitate 
este că aceşti ipocriţi care v-au tocat banii şi ai dumneavoastră, că aceste ONG-uri sunt 
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finanţate inclusiv din bani guvernamentali. Adică dacă credeţi că dacă n-aţi donat vreodată 
pentru ipocriţii ăştia, nu v-au luat banii oricum? Vă înşelaţi. Ei v-au luat banii din banii bugetului 
de stat. Prin ONG-uri de utilitate publică. Ipocriţii ăştia sunt doar atât, nişte ipocriţi care, cu 
această nefericită întâmplare, această tragedie umanitară ce se desfăşoară în Ucraina, şi-au 
arătat adevărata valoare şi adevărata faţă. Ăştia care urlau că dacă, nu ştiu, nu-ţi pui curcubeul 
pe poza de profil, eşti anti LGBT. Sau ăştia care urlau că dacă nu donezi la Black Lives Matter, 
eşti anti Black Lives Matter, eşti împotriva africanilor. Ăştia acum tac mâlc. Tăcere! 

S14 (10.41- audio7 241.wma) Iosefina Pascal: Cu aceleaşi lucruri s-au confruntat şi 
mulţi alţi studenţi indieni. O parte au venit la noi, i-aţi văzut în imagini, cred că în 
Voluntari sunt cazaţi. Dar o parte sunt încă blocaţi la graniţe.  Ca să poată să plece ăia cu 
bani, cu bolizii de lux. E bine. Ăia nu vor să stea în Europa. Ăia sunt studenţi. Au venit să 
studieze şi vor să plece acasă. Dar nu pot să plece direct din Ucraina, trebuie să ajungă 
în altă ţară şi să ia zbor către de unde sunt: India, Nigeria, what ever. Dar nu-i lasă. De 
ce? Pentru că au nevoie de carne de tun şi pentru că autorităţile, că despre ele este 
vorba, nu despre ucraineni ca cetăţeni, nu, nu, ucrainenii nu gândesc aşa, dar autorităţile 
care îi şi tolerează pe naziştii despre care am vorbit mai devreme, domnle, ăştia, n-au 
mamă, n-au tată. Nu! Dacă tu promovezi pe teritoriul ţării organizaţii care vor să facă epurare 
rasială, păi cum crezi tu că în caz de, uite, de forţă majoră, de conflict armat, când oamenii ăia 
până la urmă… Băi, i-am auzit pe nişte deştepţi, trebuie să stea să-şi apere ţara. Nu e ţara lor. 
Punct! Ei sunt studenţi, ei plătesc cazare, ei plătesc masă, casă, poate şi muncesc unii pe 
acolo, treaba lor, ei dau bani. Ei nu sunt cetăţeni ucraineni. Ei sunt cetăţeni străini. Ei trebuie să 
plece. Dar nu sunt lăsaţi să plece. Sunt trataţi ca ultimele animale de acest guvern tolerant al lui 
Zelensky. Guvernul Zelensky! Ştiţi că idolul lui Zelensky e Justin Trudeau? Mă întreb de ce. Vă 
las pe dumneavoastră să răspundeţi la această întrebare.  

S15 (12.34- audio7 241.wma) Iosefina Pascal: Acum ce ne doare pe noi foarte tare este 
că, apropos de solidariatate şi de toleranţa manifestată de guvernul de la Kiev, ha, ha, ăia care 
nici nu ne recunosc ca etnie, au blocat domnule, vreo patru sau cinci camioane, autocare de 
fapt, cu români la graniţă, nu vor să-i lase să intre în România. Ia auziţi ce zice un 
parlamentar român. “În timp ce România şi românii se comportă absolut prieteneşte şi 
omenşte cu Ucraina şi cu refugiaţii, fapt recunoscut inclusiv de Zelensky, vameşii 
ucraineni se comport ruseşte cu cetăţenii români aflaţi la graniţa Ucrainei cu Moldova. 
Mai mult de zece”, mă scuzaţi, nici măcar patru, sunt zece “camioane româneşti conduse 
de români şi moldoveni sunt blocate de peste patru zile în vama la graniţa cu Ucraina. Nu 
pot intra în Republica Moldova. Unul dintre şoferi, care aduce vitrine din Rusia, susţine 
că i s-a spus că marfa e captură de război.” Doamne fereşte! Oameni buni, deci ăştia sunt 
fraţii noştri, da? Suntem solidari cu ucrainenii, e foarte bine, suntem oameni. Şi e firesc să fim 
ca oamenii nu ca naziştii. Nu ca sovieticii. Foarte bine, să fim ca oamenii. Da. Dar ăştia sunt cu 
adevărat fraţii noştri. Români, moldoveni, sunt fraţii noştri. Păi fraţii noştri de peste patru zile 
sunt blocaţi în camioane şi le-a fost rechiziţionată, nici nu ştiu, furată, marfa din camion. E bine! 
Nu suntem solidari cu ei? A? Mă, ipocriţilor! Măi, ONG-şti din regimentul trotinete blindate! 
Măi băieţi, măi (?), nu suntem solidari? Dar voi sunteţi solidari cu Azov. Căutaţi scuze 
pentru aceşti derbedei. Asta faceţi!  

S16 (14.45- audio7 241.wma) Iosefina Pascal:  Dar în timpul ăsta africanii sunt discriminaţi 
şi abuzaţi, şi trataţi ca ultimele animale, fapt recunoscut de ONU, în timpul ăsta fraţii noştri 
români sunt blocaţi şi li se încalcă dreptul la liberă mişcare, mai ales pe timp de război şi marfa 
lor, munca lor, e jefuită de nişte băieţi care reprezintă guvernul ucrainean. Băieţii ăia, că uite, 
libertatea manipulează. Nu, nu libertatea, mă scuzaţi. Parlamentarul ăsta, Cristescu, 
manipulează. Că oficialii europeni şi oficialii ucraineni sunt ca băieţii. Nu, nu. oameni buni, 
vameşii, grănicerii ucraineni nu sunt de capul lor, nu sunt aşa, nişte băieţi care stau colo. Nu! 
Ăia reprezintă autoritatea guvernului de la Kiev. Dacă Zelensky vroia ca românii să treacă, 
treceau, că nu fac ăia ce vor de capul lor acolo. Puneţi-vă întrebări, gândiţi! Nu vă lăsaţi atraşi, 
repet, în extrema acestor bizari.  

S17 (16.15- audio7 241.wma) Iosefina Pascal: Şi nu în ultimul rând a avut loc un 
eveniment îngrozitor, un eveniment absolut îngrozitor, un cetăţean israelian, acum două zile 
a fost împuşcat de armata ucraineană în maşină. Nu era înarmat, n-avea nicio treabă 
săracul, era în maşină. Vroia să plece, se pregătea să plece din parcare. A fost împuşcat 
de doi soldaţi ucraineni, nu cu Kalaşnikovurile, cu arme, nu ştiu ce arme erau, erau arme, 
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mitraliere, a fost împuşcar efectiv în maşină, a fost ciuruit, cetăţean israelian, da. De ce 
credeţi? Că l-au confundat ei, au crezut că e spion rus. Trageţi dumneavoastră 
concluziile. Românii sunt discriminaţi, sunt abuzaţi la graniţă, africanii la fel, indienii 
sunt blocaţi din a ieşi, mulţi dintre ei, aparent acum omoară şi israelieni, e frumos, e 
bine!  Şi acum faceţi legătura cu primul segment al emisiunii, cel legat de aceste organizaţii 
neonaziste, trageţi concluziile clare şi înţelegeţi că nu trebuie să alegeţi într-o extremă sau alta. 
Trebuie să fiţi oameni raţionali, informaţi şi nu în ultimul rând patrioţi. A fi patriot, nu înseamnă 
ce vedem la aceşti decelebraţi care vor epurare rasială. Nu. A fi patriot înseamnă să-ţi aperi 
ţara, să-ţi aperi suveranitatea dar nu cu preţul suferinţei altor oameni. Vă mulţumesc că aţi fost 
alături de mine, nu mai avem timp, dar luni o să continuăm discuţia, analiza din punct de vedere 
economic. (…)                 

 
2.Postul de radio RADIO GOLD FM a difuzat în data de 10.03.2022, intervalul 13:00-

15:20, emisiunea Ce-i în Guşă şi-n căpuşă!, realizată de Cozmin Guşă.  
La începutul emisiunii Cozmin Gușă face prezentarea invitaților săi cu care, pe parcursul 

emisiunii va dezbate diferite subiecte. Unul dintre invitați este Bogdan Comaroni despre care 
spune: 

S1 (50.24-audio7 364.wma) Cozmin Gușă: Bogdan Comaroni, care e pregătit în serialul 
ăsta al nostru despre guvernanța mondială, prieteni, să discute despre această mare 
aberație care nu este fake news, al laboratoarelor de cercetare cu potential de armă 
biologică care au fost descoperite în Ucraina, finanțate de către, ucraineni mai puțin, 
aproape în totalitate de către americani, construite, s-ar părea, cu francezii, și pentru 
care, țineți-vă bine, ne acuză lumea pe noi, pe Gold FM, ne acuză de fake news. Deci noi 
le devoalăm, Iosefina Pascal își face treaba, știrea se confirmă, confirmă Ministerul rus al 
Apărării. Mai mult, se supra confirmă, vine China, zice și ea la fel, Ministerul de Externe. 
Recunosc și americanii, Victoria Nuland, da, alaltăieri seară în Congresul American. Și 
vin deontologii din România și spun că noi manipulăm și că promovăm fake news.   

 
 În intervalul 13:32-14:20 Cozmin Guşă l-a avut ca invitat pe Adrian Severin care şi-a 

exprimat opiniile, printre altele, şi despre războiul din Ucraina. În acest context au fost făcute 
următoarele declaraţii: 

S2 (19.32-audio7 365.wma) Cozmin Guşă: Îl salut cu bucurie acum pe Adrian Severin care 
este ca în fiecare joi alături de noi, prieteni. Bun revenit la Gold FM! 

Adrian Severin: Bun regăsit! Cât de bun, nu ştiu, dar mă rog, regăsit este.  
Cozmin Guşă: Da. 
Adrian Severin: Ne regăsim împreună din săptămână în săptămână şi din în zi tot mai 

tensionate, tot mai înfricoşătoare, tot mai ameninţătoare, în fine… 
Cozmin Guşă: Da. 
Adrian Severin: Vorbeam, şi o spun mereu, de puterea celor fără de putere. Noi, şi cei care 

ne ascultă mai ales, sunt cei care nu au putere dar care au o foarte mare putere şi până la 
urmă poate că ce aud de la noi îi va face pe cei care au putere să-şi exercite puterea pentru că 
fără asta se pare că nu se mai poate face nimic. Am ascultat poezia lui Adrian Păunescu, ne-
am cunoscut destul de bine, lipseşte astăzi, lipseşte o voce ca a lui,şi mă rog era o lungă, o 
implorare adresată liderilor politici. Nu avem astfel de lideri astăzi, pe care să-i implorăm, în 
carlinga avionului nostru nu se mai găseşte niciun pilot, sau piloţii sunt beţi, şi cred că ar trebui 
să conştientizăm faptul că numai de noi depinde ceea ce  urmează.  Nu cred, nu văd niciun fel 
de efort făcut în prezent pentru a se reinstaura pacea, nu văd niciun fel de efort făcut în prezent 
pentru a se asigura o viaţă normală românilor. Nu discut de alte popoare, pentru că sunt alţii 
care se ocupă de ele, aşa încât cred că trebuie să ne spunem, suntem singuri, suntem doar 
noi, şi trebuie să facem ceva.  

S3 (32.00-audio7 365.wma) Adrian Severin: Acest război de care te umple de teamă, acest 
război nu-și are rostul. Am ascultat zilele acestea o (?) aș zice eu, conferință a mai multor 
experți americani dintre cei mai mari geopolitologi americani care ei au afirmat, nu eu, eu 
doar îi citez, “de acest război este vinovat Occidentul”. Pentru, și ei au spus asta, și repet, 
John Mearsheimer (?)… 
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Cozmin Gușă: Excepțional, doar începutul l-am văzut, astăzi mi-am propus să o ascult, 
că n-am avut timp, dar știu despre ce vorbești, și sunt într-adevăr vârfurile geopoliticii… 

Adrian Severin: Americane. Și nimeni nu i-a făcut pe ăștia Putin-iști. Sau nimeni nu-și 
poate imagina că sunt Putin-iști.  

S4 (33.57-audio7 365.wma) Cozmin Gușă: (…) apropos de Putin-iștii americani, 
geopoliticieni, Putin-iști în ghilimele, printre cei pe care i-ai enumerat, n-ai apucat să-l 
enumeri, este și fostului desk-ului Rusia din CIA. Adică un tip care s-a ocupat de Rusia, a 
luptat cu Rusia, șeful desk-ului de la CIA nu e vreun spion rus, da, care a luptat cu Rusia 
și care a venit și el cu aceeași concluzie că într-adevăr Occidentul este de vină pentru 
ceea ce s-a întâmplat.  

Adrian Severin: Absolut. Nimeni nu ridică statuie Rusiei și conducătorilor ruși pentru ceea 
ce se întâmplă acum, dar problema e, știți, tot e o vorbă americană dacă nu mă-nșel” Proba 
plăcintei este mâncatul plăcintei.”. Noi, liderii politici suntem puși aici să evităm războiul, printre 
altele. Printre altele, să evităm războiul și când războiul izbucnește, nu e numai vina unuia. Este 
și vina altora. Nu intru acum în detalii, dar eu spun lucrul acesta pentru că, încă o data cu 
regret, constat și un anumit provincialism al unora dintre compatrioții noștri, care ei cred că ce 
spunem noi e discutat doar aici, în România. Că doar aici mai sunt Putin-iști, ca să zicem așa, 
că doar aici sunt oameni care cred că ai noștri, că noi n-am făcut ceea ce trebuie. Când eu 
spun ”noi”, eu mă refer la NATO. Noi suntem membri NATO, da? Și în calitate de membri 
NATO putem spune că NATO n-a făcut ceea ce trebuie. Că NATO a depășit anumite limite 
de prudență geopolitică. Punct! 

Cozmin Gușă: Absolut.  
S5 (35.34-audio7 365.wma) Adrian Severin: Am militat pentru intrarea României în NATO. 

Intrarea României în NATO a fost, s-o spunem foarte clar, o încălcare a înțelegerilor, alea 
verbale, sigur, numai anumite persoane mai puțin onorabile au nevoie neapărat de texte 
scrise și de martori, și de alte chestii. Oamenii normali, oamenii onești, se pot înțelege și 
verbal. Dar această înțelegere a fost încălcată, legată de extinderea NATO și noi am 
insistat. Eu am insistat, eu am instigat la încălcarea acestei înțelegeri. Dar am făcut-o, 
spun de la bun început, că încălcarea respectivă nu poate să meargă la infinit. Și că la un 
moment dat trebuie să punem punct acestei politici și să o înlocuim cu altă politică care să nu 
fie conciliatoristă față de eventualele nostalgii imperiale ale Rusiei ci să fie pe de o parte fermă 
în a se opune unor asemenea nostalgii, dar pe de altă parte înțeleaptă și echilibrată pentru a 
oferi tuturor o stare de Securitate, o stare de confort până la urmă, pe care fiecare are dreptul 
să și-o dorească. În așa fel încât securitatea noastră să nu se realizeze pe seama securității 
celorlalți.  

S6 (43.00-audio7 365.wma) Cozmin Gușă: Și aș vrea să te întreb ceva Adrian, această 
doamnă, pentru că, sigur, te-ai gândit de mult la asta, această doamnă, are o gândire 
autonomă, adică are ea sau implementează niște modele sugerate de alții? Că ai putut s-o 
judeci din convorbirile pe care le-ați avut … 

Adrian Severin: Părerea mea, deci soțul ei Robert Kagan, este unul dintre cei mai, aș 
zice eu, odioși neoconservatori. În conferința pe care am audiat-o ieri, conferință full 
americană, și unde au vorbit americani, nu vreau să spun ce calificative i s-au adresat, 
dar în orice caz s-a spus că aceste persoane, această familie, este un pericol pentru 
Statele Unite. Pentru securitatea Statelor Unite, pentru că expune Statele Unite unei 
politici mondiale pe care, căreia până la urmă, nu va putea s-o ducă până la capăt fără să 
creeze niște reacții imposibil de gestionat. 

Cozmin Gușă: Înseamnă că este o familie foarte influentă și astăzi și în trecut. 
Adrian Severin: Se întreabă lumea de ce președintele Biden a readus-o în Secretariatul de 

Stat. Nimeni nu pricepe de ce. Pentru că dacă tot vorbim de războiul din Ucraina, ea este la 
originea loviturii de stat din 2014. Și astăzi toți cei care știm, în 2014, în perioada aceea eu 
am fost la Kiev, eram în Kiev, în misiune în Kiev, deci știu foarte bine ce s-a întâmplat și înainte, 
și după venirea ei. Încă o dată, la conferința despre care vorbeam, din Statele Unite, toți 
cunoscătorii, experții americani prezenți, dintre care unii, cum spuneai, foşti ofițeri 
oficiali ai Serviciilor secrete americane, toți au spus clar, n-are rost să ne mai ascundem 
după deget, a fost o lovitură de stat, și cel care a orchestrat-o pe teren acolo, nu ea a 
conceput-o singură, dar cel care pe teren a executat operațiunea, a supravegheat 
executarea operaţiunii, a fost Victoria Nuland. Pe care domnul președinte Biden o readuce 
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într-o postură de adjunct al unui Secretar de Stat american. Eu pot să spun de asemenea, 
urmărind activitatea Secretarului de Stat american actual, domnul Blinken, că dânsul 
inflamează războiul. Nu știu, poate să fie, şi spun mereu, o să verificăm, o să vedem până la 
urmă care e adevărul, e posibil, și cred, și sper ca undeva în spatele scenei să aibă loc 
negocieri dar între părțile principale, părți implicate, Statele Unite și Rusia, dar... 

Cozmin Gușă: Apropo de incitare, cred că vorbești despre evenimentul prin care 
zilele trecute, la finalul săptămânii  trecute, Blinken, Secretarul de Stat, a venit şi cu 
aroganță și cinism, a poftit Polonia, România și cine o mai fi, să trimită avioane Ucrainei, 
să intre practic în război că așa vor americanii.   

Adrian Severin: Și aici trebuie să apreciem încă o dată poziția poloneză... 
Cozmin Gușă: Excepțională. 
Adrian Severin: ... pentru că Polonia are într-adevăr o agendă mult mai încărcată de istorii 

negative în raporturile cu Rusia.  
   S7 (02.42-audio7 366.wma) Adrian Severin: Eu nu am văzut nicio măsură luată de 

guvernul român, nicio frază spusă, nicio inițiativă al guvernului român în favoarea păcii.  
Cozmin Gușă: Nimic. 
Adrian Severin: Nimic, nimic.  
Cozmin Gușă: Totul pentru isterizare. 
Adrian Severin: Poftim? 
Cozmin Gușă: Totul isterizare, totul pentru înfricoșare. 
Adrian Severin: Totul pentru spaimă și pentru o implicarea într-o formă sau alta a 

României în război. Inclusiv retorică. Spuneau tot acești experți americani pe care i-am auzit 
aseară, spuneau, domnule, suntem îngroziți de limbajul care se folosește. Nu poți să folosești 
un asemenea limbaj la adresa unui lider cu care tu, alt lider de stat, vrei să negociezi pacea, 
până la urmă. Este absolut inadmisibil.  

 
 În intervalul 14:25-15:16  Cozmin Gușă l-a avut ca invitat pe jurnalistul Bogdan 

Comaroni care şi-a exprimat opiniile, printre altele, şi despre războiul din Ucraina, context în 
care s-au făcut următoarele declarații: 

 
S8 (26.20-audio7 366.wma) Cozmin Gușă: Înainte de a trage o concluzie legată de 

guvernarea mondială, că nu vreau să plecăm de la privirea de ansamblu asupra Ucrainei, 
apropos de aberații. Tu n-ai impresia, Bogdane, că tot ceea ce aflăm pe rând de acolo și ce o 
să mai aflăm, Doamne ferește, da, aflăm pe rând că actorașul ăsta mic, spre exemplu, 
Zelensky, cu documente, că s-au publicat, nu prea s-au publicat la noi, a făcut dintr-
odată, în doi-trei ani de președinție cât a avut el până acum, niște miliarde. Un milliard, 
sau cât a făcut, s-au arătat conturile unde s-au pus banii, atenție! Și în jurul lui la fel. Un 
om lipsit de popularitate care n-ar mai fi fost ales în Ucraina. Da? Apropo de 
experimente. Doi, opinia publică, nu noi, află pentru prima dată de niște armate fioroase 
de neonaziști într-o țară condusă de evrei, atenție, că ăsta e evreu, Zelensky ăsta, da? Și 
e unul din ăla, de bază. Care sunt finanțate de către guvernul ucrainean cu bani de la 
americani și antrenate de către armata privată Blackwater, a americanilor, aici. După aia 
vine altă dezvăluire și vedem detașamente de copii, pe care nimeni nu le neagă. 
Detașamente de copii pe modelul ISIS, lângă noi, aci, în Europa, da, o țară candidată la 
UE, NATO, ce mai vor ăștia să zică, și se gradează, se gradează, ajunge chestia asta cu 
laboratoarele biologice cu dovezile pe care rușii au spus astăzi că le vor da în scurt timp. 
Ciumă bubonică, niște lucruri, niște boli din alea de se încrețește pielea pe tine numai 
ascultând despre cât de periculoase sunt aceste boli, și acum ne așteptăm, că s-a creat 
așteptarea, din informațiile mele care sunt bune, nu pot să-mi devoalez sursa, se pare că 
au ajuns pe la granița României niște autocare cu copii părăsiți și fără identitate, cu 
mamă surogat, niște ferme de copii. Deci dacă noi vom afla cumva, oricum s-a scris 
despre asta în plan mondial, că mai sunt și ferme de copii pentru fel și fel de lucruri 
nelalocul lor, exportul, se consumau acolo, în Ucraina, ne dăm seama că lângă noi a fost 
un uriaș câmp experimental pentru treburi interzise. Și fără fermele astea de copii despre 
care a început să se  discute, dar până la momentul ăsta, la noi este un câmp 
experimental, într-o țară evreiască-neonaziști, neonaziștii care antrenează copii pe 
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modelul ISIS. Laboratoarele care nu mai sunt cu SARS-CoV, minori, chestii d-astea, 
sunt direct cu ciumă bubonică și alte grozăvenii. S-a creat, asta vreau să te întreb, s-a 
creat totuși un câmp experimental, laboratorul numit Ucraina?  Pentru fel de fel de 
lucruri, având în vedere faptul că ăștia erau ai nimănui. Nu erau nici în UE, nici în NATO, 
nici cu rușii, nici așa... 

Bogdan Comaroni: Da, deci eu sunt convins că așa e, adică Ucraina deschide balul, 
Ucraina este cea despre care toată lumea află cu stupoare aceste lucruri, și toată lumea află cu 
stupoare acum, din dezvăluiri, și ce, că ziceai de Zelinsky, cum e el. Păi ți-am trimis și ție ieri 
ce-am dat noi (?), în afară, după aia am căutat, am cercetat, nu, n-am găsit sută la sută 
confirmat, dar am găsit în proporție de 70-80% ceea ce mă face să cred că e ok, și am publicat 
sub această rezervă, că în guvernul lui Zelinsky o foarte mare parte de la guvernare sunt din 
industria divertismentului. (...) 

S9 (32.20-audio7 366.wma) Bogdan Comaroni: Vin tot felul de informații din astea 
contradictorii, cu tot ce se face. Adică un război informațional de fake news, dar din care, repet, 
lumea întreagă trebuie să, de aici trebuie iar să se îmbogățească fabulos, unii foarte mult, 
pentru că pe linei de armament, pe linie de tot ce se întâmplă acolo, mai ales să vezi ce o să fie 
în faza post, adică aia în care intrăm în a doua fază a războiului rece, când o să fie, o să 
înceapă ce a fost și în trecut, și a avut efect, cursa înarmărilor. Adică toată lumea începe și 
cumpără, mai ales România o să fie aici în zonă, o să cumpere, așa. O mare problemă, pentru 
că de ce cred asta, că n-am putut s-o descifrez, am o mare problemă, cu cât de rapid și de 
grăbit am făcut, adică concidențele astea de a semnat și a ratificat Iohannis, a promulgat, 
acordul româno-ucrinean în iulie anul trecut, în 2021. Deci după ce a stat acordul ăla zeci de 
ani, că practic a început prin 2002, prin nu știu ce. Când începe el să se definitiveze? Începe să 
se definitiveze în perioada 2017-2019 cu Ciucă șeful Statului, Marelui Stat Major. Cu Ciucă 
mai apoi care vine și negociază părţi din Tratatul ăla, și intră în aplicare, deci vine în 
forma inițială înspre 2020 cu Ciucă, Ministru Apărării. Deci Ciucă, care acum e Premierul 
României, este artizanul Tratatului militar dintre România şi Ucraina care funcţionează. 
Deci funcţionează din 16 iulie 2021. Tratatul spune că noi, împreună cu Ucraina să 
constituim o mare bază de armament, de livrări de arme, nu se vorbea de niciun război, 
da, să avem practic o armată comună. Să avem structuri informaţionale comune pe lângă 
faptul că să avem mentenanţă din asta, comună, la avioane, la toate astea ce se 
întâmplă, şi la tehnică şi tehnologie. Deci practic în faza în care acum Rusia a ameninţat 
că orice ţară care oferă logistică sau ce oferă ea… 

Cozmin Guşă: A, noi suntem cea mai vizată. 
S10  (34.48- audio7 366.wma) Bogdan Comaroni: Da, pe lângă faptul cu aeroportul la care 

toţi spunem că nu a fost domnule, a fost doar atunci în prima zi că a venit avionul sau ce s-a 
întâmplat, în momentul ăsta Rusia poate să vină să spună, în baza acordului, care e în 
afara NATO, repet, deci acordul este în afara NATO, româno-ucrainean, şi despre care nu 
vorbeşte nimeni nimic, despre comisiile mixte care s-au făcut, despre schimbul de 
informaţii, tehnologii şi ce se petrece, dacă s-au achiziţíonat sau nu până acum arme în 
comun, şi dacă într-adevăr România are de ce să se teamă, deci să ne fie teamă de o 
chestiune în care Rusia ar putea în baza acestui Tratat să ne vadă şi pe noi ca o ţară care 
devine agresoare, deci în opinia Rusiei. Mai ales o Rusie care, am văzut şi în emisiunea 
dinaintea mea cu Severin, şi cum aţi zis amândoi practic a fost băgată în acest război de 
către Occident şi de către ultima parte în care Rusia încerca anul trecut, pe 17 
decembrie, o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU să introducă, să fie trase la 
răspundere şi interzise, şi blamate orice operaţiuni naziste, neonaziste, nu ştiu ce. Având 
clar Rusia în cap operaţiunea de care tu vorbeai, din Ucraina. Culmea, că deși americanii, 
mai ales evreii, toți ăștia la un loc, au fost, și au problema, sunt împotriva neonazismului, 
sunt în chestiunea cu Holocaustul, ai văzut cum e, toți au votat împotriva cerinței Rusiei. 
Dacă votau pentru, chestia aia puteau pune capăt războiului. Pentru că... 

Cozmin Guşă: Foarte interesant! Nu m-am gândit la asta. 
Bogdan Comaroni: Atunci în baza acelei rezoluţii Putin condamnă toate acele forțe despre 

care tu ai vorbit, le consideră de tip neonazist şi condamnă, punea comunitatea internaţională 
să le condamne în baza rezoluţiei Consilliului de Securitate şi atunci putea să intre la negocieri 
fără să tragă nimic, să intre acolo ci putea efectiv să ceară retragerea din Dombas din toată 
faza aia, eventual să... 
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Cozmin Gușă: Rezoluție ONU. Rezoluția ONU care ar fi fost votată, da.  
Bogdan Comaroni: A votat pentru, doar China, India şi Rusia. Deci astea la un loc 

reprezintă ca şi populaţie aproape jumătate sau dacă nu, peste jumătate din populaţia planetei.    
 
3.Postul de radio RADIO GOLD FM a redifuzat în data de 11.03.2022, intervalul 12:34-

15:32, emisiunea Ce-i în gușă, și-n căpușă!, prezentată de Cozmin Gușă.  
S11 (16.00-audio7 389.wma) Emisiunea a fost difuzată în direct în data de 08.03.2022, așa 

cum reiese din declarațiile lui Cozmin Gușă și ale invitatului său.  
Invitat: Sorin Roșca Stănescu-jurnalist 
După ce Sorin Roșca Stănescu face comentarii critice referitoare la proiectul de lege care 

vizează gestionarea rapidă a situațiilor de criză, în contextul conflictului din Ucraina, Cozmin 
Gușă  face următoarele declarații: 

S12 (39.10-audio7 389.wma) Cozmin Gușă: Am dat o informație pe care am avut-o din 
Iași, de la jurnaliști, că aceste limuzine despre care vorbeai,(face referire declarațiile lui 
S.Roșca Stănescu dintr-o altă emisiune)... 

Sorin Roșca Stănescu: Cu fund dublu. 
Cozmin Gușă: ...exact, ele sunt (?). 
Sorin Roșca Stănescu: Da. 
Cozmin Gușă: Da, au fund dublu și au arme. Și se duuuuc prin România și fac fel de 

fel de celule, poate  pleacă și mai departe, dar pe noi ne interesează astea care rămân în 
România și atunci rakeții despre care tu vorbești, devin găști înarmate într-o Românie 
care nu e în stare să reziste. Păi România, cu Jandarmeria pe care o are și cu Poliția, nu 
rezista la ăștia care... 

Sorin Roșca Stănescu: Și care, atenție, s-ar putea să ne execute în momentul în care 
vor veni cu seria următoare de dezvăluiri despre fermele de copii din Ucraina. Și când 
vom face aceste dezvăluiri, că fermele de copii sunt chiar în grija rakeților, ca să n-o mai 
lungim, și cu, din păcate, și cu un acord tacit al autorităților, o complicitate a 
autorităților. Pentru că, noi când vom face aceste dezvăluiri punctual, ăștia, cu armele 
aduse în fundul dublu al mașinilor, vin să ne execute. Ăștia sunt mafioți, ăștia nu mai 
sunt nici Servicii secrete, nu mai sunt nici stat.  

 
Audiind înregistrări și analizând rapoartele de monitorizare, membrii Consiliului 

au constatat că emisiunile ”Scamatoriile Iosefinei” din 05.03.2022 și ”Ce-i în gușă,  
și-n căpușă!” din 10 și 11.03.2022 au fost difuzate cu încălcarea gravă a prevederilor 
art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și ale art. 64 alin. (1) lit. a) și b din Codul 
audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea 
obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să 
favorizeze libera formare a opiniilor, să asigure o distincţie clară între fapte şi opinii, 
iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În esență, Consiliul a constatat că, în cadrul acestor emisiuni, subiectele abordate 
cu privire la situația generată de invazia Rusiei în Ucraina nu au fost tratate cu 
respectarea principiilor de informare, așa cum sunt reglementate de normele legale 
invocate. 

Astfel, în  ediția emisiunii ’’Scamatoriile Iosefinei’’ din 05.03.2022, difuzată în 
intervalul 08:22-09:34, în contextul subiectului de interes public referitor la războiul 
din Ucraina, prezentatoarea Iosefina Pascal a făcut o serie de afirmații lipsite de 
imparțialitate, în sensul cărora în Ucraina acționează forțe paramilitare, batalioanele 
Azov și Aidar, tolerate de guvernul de la Kiev, că ‘’aceşti nazişti radicalizează, 
antrenează paramilitar copii… de 10, 12, 8 ani’’  (selecțiile S2, S5, S6, S7, S8, S9), că  
se încearcă radicalizarea oamenilor printr-o propagandă de extremă dreaptă (S3, S4, 
S10 ), că la granița cu Ucraina au loc abuzuri, din partea vameșilor ucraineni, pe 
criterii de etnie, rasă etc. (S12-S17 ). Aceste comentarii ale prezentatoarei emisiunii 



 12

  

sunt exemplificate în detaliu în sinteza constatărilor din raportul de monitorizare, la 
selecțiile indicate mai sus, din care redăm doar câteva: 

S5 Iosefina Pascal: (…) În Ucraina, abuzurile şi crimele de război comise de 
batalionul Aidar în regiunea de nord a Luhansk. Batalionul Aidar este este un 
batalion, cum ar veni, frate al batalionului Azov. Adică sunt vreo 50 de astfel 
de grupări, unele dintre ele nu sunt naziste, dar principalele forţă armată a 
acestor grupări s-au revendicat drept naziste. (…) 

S8 Iosefina Pascal: Batalionul Azov provine din grupul paramilitar naţional-
socialist al lui Bielecki. Grupul se numeşte „Patriot al Ucrainei”. Propagă lozinci de 
supremaţie albă, puritate rasială, nevoia de putere autoritară şi economie 
centralizată. (...) 

S9 Iosefina Pascal: Însă un ultim lucru vreau să vă aduc în discuţie. Faptul că 
aceşti nazişti radicalizează, antrenează paramilitar copii.  Deci zic copii, când 
zic copii, nu zic băieţi de 16 ani, la vârsta legală şi vârsta la care încep să 
răspundă pentru faptele lor. Nu, nu. Vorbesc de copii, 10, 12, 8 ani. Am arătat 
ieri în emisiune şi a publicat şi Cozmin Guşă imagini pe care le-am trimis la 
mai multe persoane din presă, cu copiii înarmaţi, cu copiii îmbrăcaţi în 
uniforme militare, cu copiii făcând tot felul de gesturi naziste, cu copiii purtând 
însemnele naziste ale batalionului Azov. Însemnele batalionului Azov îşi au 
originea în însemnele naziste, ale SS, ale von Waffen, nu ştiu ce. (…) Ceea ce 
am văzut şi am prezentat în imaginile de ieri, am văzut doar la ISIS. ISIS care 
pune bombe pe copii şi îi trimite să se detoneze între oameni. ISIS care îşi 
înarmează copiii de la 5-6 ani. Da. Foarte important de reţinut în concluzie, 
este că aceste lucruri au fost documentate de Serviciile secrete americane. 

Și în cadrul ediției emisiunii ”Ce-i în gușă, și-n căpușă!” din 10.03.2022, 
moderatorul Cozmin Gușă a dezbătut, împreună cu invitații săi, subiectul cu privire 
la războiul din Ucraina - în intervalul 13:32-14:20 cu Adrian Severin, iar în intervalul 
14:25-15:16,  cu jurnalistul Bogdan Comaroni. 

Membrii Consiliului au constatat că, pe marginea acestui subiect, atât 
declarațiile moderatorului, cât și ale invitaților care au participat la această ediție au 
fost părtinitoare, prezentate cu valoare de adevăr de necontestat, ce convergeau 
spre singura concluzie că, potrivit susținerilor lui Adrian Severin,  Occidentul este de 
vină pentru atacul Rusiei asupra Ucrainei (selecțiile S3, S4), că NATO nu a 
respectat înțelegerile verbale cu Rusia (S5), că  secretarul de Stat american Victoria 
Nuland a avut un rol important în lovitura de stat din Ucraina în 2014, iar Secretarul 
de Stat Blinken inflamează războiul (S6), că Guvernul României nu are iniţiative în 
favoarea păcii (S7).   

Cu referire la același subiect, în aceeași notă, s-a exprimat și jurnalistul Bogdan 
Comaroni, cum ar fi: 

(S1, S8) Cozmin Guşă, atât la începutul emisiunii, cât şi în timpul discuţiilor cu 
Bogdan Comaroni, a vorbit despre existenţa în Ucraina a laboratoarelor de 
cercetare cu potențial de armă biologică, sau despre niște armate fioroase de 
neonaziști într-o țară condusă de evrei, atenție, că ăsta e evreu, Zelensky ăsta, 
da? 

De asemenea a afirmat că au ajuns pe la granița României niște autocare 
cu copii părăsiți și fără identitate, cu mamă surogat, niște ferme de copii. (...) 
oricum s-a scris despre asta în plan mondial, că mai sunt și ferme de copii 
pentru fel și fel de lucruri nelalocul lor, exportul, se consumau acolo (...) 

S1, S8 Cozmin Guşă, atât la începutul emisiunii, cât şi în timpul discuţiilor cu 
Bogdan Comaroni, a vorbit despre existenţa în Ucraina a laboratoarelor de 
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cercetare cu potențial de armă biologică, sau despre niște armate fioroase de 
neonaziști într-o țară condusă de evrei, atenție, că ăsta e evreu, Zelensky ăsta, 
da? 

De asemenea a afirmat că au ajuns pe la granița României niște autocare 
cu copii părăsiți și fără identitate, cu mamă surogat, niște ferme de copii. (...) 
oricum s-a scris despre asta în plan mondial, că mai sunt și ferme de copii 
pentru fel și fel de lucruri nelalocul lor, exportul, se consumau acolo (...) 

S9  Bogdan Comaroni a declarat că România a încheiat cu Ucraina un acord în 
afara NATO, să constituim o mare bază de armament, de livrări de arme, (…), 
să avem practic o armată comună.  Din cauza acestui acord Rusia poate 
considera România o ţară care devine agresoare. 

S10  Bogdan Comaroni a mai afirmat că Rusia practic a fost băgată în acest 
război de către Occident şi de faptul că nu a fost adoptată Rezoluția ONU în care 
Rusia cerea să se introducă, să fie trase la răspundere şi interzise, şi blamate 
orice operaţiuni naziste, neonaziste. (...) toți au votat împotriva cerinței Rusiei. 
Dacă votau pentru, chestia aia puteau pune capăt războiului.  

Cozmin Guşă: Foarte interesant! Nu m-am gândit la asta. 
 

De asemenea, în cadrul ediției din 11.03.2021, difuzată în intervalul orar      
12:34-15:32, moderatorul Cozmin Gușă și invitatul Sorin Roșca Stănescu, în dialogul 
despre războiul din Ucraina, au făcut afirmații în sensul cărora, cu complicitatea 
autorităților, în țară  ar intra limuzine, cu fund dublu, prin care se aduc arme folosite de 
rakeți ca ar avea în grijă ferme de copii din Ucraina, sens în care exemplificăm: 

S12 (39.10-audio7 389.wma) Cozmin Gușă: Am dat o informație pe care am 
avut-o din Iași, de la jurnaliști, că aceste limuzine despre care vorbeai,(face 
referire declarațiile lui S.Roșca Stănescu dintr-o altă emisiune)... 

Sorin Roșca Stănescu: Cu fund dublu. 
Cozmin Gușă: ...exact, ele sunt (?). 
Sorin Roșca Stănescu: Da. 
Cozmin Gușă: Da, au fund dublu și au arme. Și se duuuuc prin România și 

fac fel de fel de celule, poate  pleacă și mai departe, dar pe noi ne interesează 
astea care rămân în România și atunci rakeții despre care tu vorbești, devin 
găști înarmate într-o Românie care nu e în stare să reziste. Păi România, cu 
Jandarmeria pe care o are și cu Poliția, nu rezista la ăștia care... 

Sorin Roșca Stănescu: Și care, atenție, s-ar putea să ne execute în 
momentul în care vor veni cu seria următoare de dezvăluiri despre fermele de 
copii din Ucraina. Și când vom face aceste dezvăluiri, că fermele de copii sunt 
chiar în grija rakeților, ca să n-o mai lungim, și cu, din păcate, și cu un acord 
tacit al autorităților, o complicitate a autorităților. Pentru că, noi când vom face 
aceste dezvăluiri punctual, ăștia, cu armele aduse în fundul dublu al mașinilor, 
vin să ne execute. Ăștia sunt mafioți, ăștia nu mai sunt nici Servicii secrete, nu 
mai sunt nici stat.  

Față de conținutul emisiunilor analizate, ce au făcut obiectul rapoartelor de 
monitorizare, membrii Consiliului au constatat că a fost prejudiciat dreptul publicului la 
informare obiectivă, în condițiile în care acestuia i-au fost prezentate numai opinii 
convergente într-un sens părtinitor, lipsind un punct de vedere opus, care ar fi fost în 
măsură să favorizeze libera formare a propriilor convingeri, avându-se în vedere, pe 
de o parte, interesul major ce suscită acest subiect despre războiul din Ucraina, iar pe 
de altă parte, obligația radiodifuzorului de a prezenta informațiile într-un mod obiectiv, 
echilibrat, neutru, prin favorizarea libera formare a opiniilor publicului, cu asigurarea 
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unei distincții clare între fapte și punctele de vedere exprimate, așa cum dispun 
imperativ prevederile legale invocate din domeniul audiovizualului în materie de 
informare corectă.  

Totodată, Consiliul a concluzionat că publicul a fost dezinformat în cadrul 
emisiunilor analizate, întrucât, deși informațiile pornesc de la unele situații concrete, 
reale, maniera în care sunt prezentate acestea, precum și comentariile pe marginea 
lor, au condus la distorsionarea informațiilor în direcția agreată de moderatori, în 
speță, Josefina Pascal și Cozmin Gușă, susținute cu vehemență și de către invitați. 

În consecință, Consiliul a constatat că  prin modul în care a fost reflectat acest 
subiect de interes public, radiodifuzorul nu și-a îndeplinit obligația legală de a asigura 
informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor 
şi nu a favorizat libera formare a opiniilor publicului în baza informațiilor ce i-au fost 
puse la dispoziție, care, pe de o parte, nu au fost imparțiale, iar pe de altă parte, nu au 
fost verificate.  

Prin urmare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit 
obligația legală instituită de dispoziția art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, în 
sensul de a asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a 
faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. Aceasta deoarece 
au lipsit opinii opuse celor exprimate în cadrul emisiunilor ce ar fi permis 
telespectatorilor să-și poată forma propria convingere, nu doar pe cea indusă, în fapt, 
neexistând un echilibru al punctelor de vedere în legătură cu temele de interes 
general aduse în discuție.  

Din această perspectivă, Consiliul a mai constatat că o atitudine lipsită de 
neutralitate au manifestat și prezentatorii emisiunilor, care, prin poziția lor, nu au 
menținut dezbaterea într-un cadru care să favorizeze libera formare a opiniilor și să 
asigurare respectarea  principiilor de informare, 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. Or, conduita 
prezentatorilor nu a fost neutră, echilibrată, în spiritul și litera normelor legale din 
domeniul audiovizualului, în scopul asigurării unei informări obiective a publicului.  

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 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. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, precum și de sancțiunile 
anterioare aplicate pentru încălcarea acelorași dispoziții legale în materie de 
informare corectă, o somație publică și 2 amenzi în cuantum total de 55.000 lei 
(Deciziile nr. 220/26.08.2021, 427/17.11.2021 și 150/10.03.2022, membrii Consiliului 
au propus amendarea radiodifuzorul cu asuma de 100.000 lei.  

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
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În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) și (2) și 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 S.C. ANGUS RESOURCES SRL (licenţa audiovizuală  nr. 
R 027.5/01.02.1993 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare nr. 
047.5/07.12.2021 pentru postul GOLD FM) se sancţionează cu amendă de 100.000 lei 
pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările și completările ulterioare, și ale 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. 

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 (3) 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, de cel puţin 3 ori, în intervalul 
orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, pe postul GOLD FM, 
următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio GOLD FM cu 

amendă de 100.000 lei, deoarece, în cadrul emisiunilor ”Scamatoriile Iosefinei” din 5 
martie și ”Ce-i în gușă, și-n căpușă!” din 10, 11 martie 2022, subiectele abordate cu 
privire la situația generată de invazia Rusiei în Ucraina nu au fost tratate cu 
respectarea principiilor de informare reglementate de art. 3 din Legea audiovizualului 
și 64 din Codul audiovizualului. 

Potrivit acestor dispoziții, radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea 
obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să 
favorizeze libera formare a opiniilor, să asigurare o distincţie clară între fapte şi 
opinii, iar informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, 
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


