
 
 

Decizia nr. 270 din 26.05.2022 
privind amendarea cu 5.000 a S.C. ANGUS RESOURCES S.R.L. 

cu sediul în Popești Leordeni, Str. Eclipsei nr. 3, jud. Ilfov 
e-mail: gold@radiogoldfm.ro C.U.I. 38461729 

 
- pentru postul de radio GOLD FM București 

București, Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 70, sector 1 
 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 mai 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizărilor 
nr. 13420/07.12.2021 și nr. 13469/08.12.2021 cu privire la emisiunea ”Ce-i în gușă, și-n 
căpușă!’’, ediția din 7 decembrie 2021, difuzată de postul 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 raportului de monitorizare şi audierii unor selecții din înregistrarea  
emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile 
articolelor 40 alin. (4) și 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:  
- art. 40 alin. (4) - Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm 

interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să 
evalueze cât de justificate sunt acestea. 

- art. 64 alin. (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, postul de radio Gold FM, a difuzat în data de 07.12.2021, emisiunea „Ce-i 

în gușă, și-n căpușă” (între orele 13:00 - 15:00, de tip magazin, ce a conținut interviuri, 
comentarii, muzică, moderator fiind Cozmin Gușă. Potrivit raportului de monitorizare, în 
prima parte a emisiunii, în intervalul orar 13:31 - 14:08 a fost invitat Sorin Roșca 
Stănescu (jurnalist, în legătură audio) și s-a discutat despre „rețeaua care a finanțat și 
organizat potera contra jurnaliștilor”, apoi despre „dosarele în care el vede implicarea lui 
Raed Arafat, dosarele din pandemie”. În a doua parte a emisiunii, între orele 14:12 - 
15:06 a fost invitat Bogdan Comaroni (jurnalist, în legătură audio) și s-a discutat despre 
„operațiunile speciale politice, geopolitice care s-au derulat în pandemie în ultimele 
săptămâni”.  

S-au făcut afirmații despre persoane și instituții: Raed Arafat, Traian Băsescu, Ana 
Cătăuță (vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor), Marcel Ciolacu, Steven van Groningen 
(preşedinte Raiffeisen Bank), Victor Ciutacu și Răzvan Dumitrescu, CNA, Mircea Toma 
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(membru CNA), Dorina Rusu (membru CNA), Florin Cîțu, Klaus Iohannis, Ursula von 
der Leyen. 

Redăm, pre exemplificare, scurte fragmente din raportul de monitorizare cu privire 
la conținutul emisiunii difuzată de radiodifuzor, care a făcut obiectul sesizărilor analizate 
de membrii Consiliului: 

(...)sel.1-GoldFM 2021-12-07 13-00-00 
Cozmin Gușă (moderator, sel.1, rep.00:00-03:38): La 13:30, ca să facem programul 

zilei voi discuta astăzi cu SRS, ... despre toată organizarea asta, rețeaua care a finanțat și 
organizat potera contra jurnaliștilor. ...Asta    s-a realizat în urma acestei potere 
organizate contra jurnaliștilor independenți, contra libertății de exprimare. Un lucru pe 
care-l pierdem pe zi ce trece. (...) Vom discuta cu SRS astăzi și dosarele în care el vede 
implicarea lui Raed Arafat, dosarele din pandemie, unde el vede implicarea lui Raed 
Arafat, a făcut din aceste dezvăluiri care au fost rulate toată ziua pe diverse canale, 
televiziuni, entități media diverse. (sel.1, rep.01:53) Dacă Raed Arafat are ceva de spus, el 
știe despre acest subiect pentru că i-a fost trimis mesajul de dimineață poate să 
intervină la Gold FM sau să-mi dea mie mesaj, ...Ca să poată omu să-și spună păsu, 
poate are altă părere, poate zice că nu e așa, poate nu-i vinovat. Sigur o să zică că nu e 
vinovat dar dosarul se pare că există dar poate are de spus ceva pe această linie. (sel.1, 
rep.02:24) ... 

 Mai departe, Cozmin Gușă (moderator, sel.1, rep.07:51-08:42) a făcut un comentariu 
despre unele afirmații ale profesorului Virgil Păunescu despre vaccin.  

Cozmin Gușă (moderator, sel.1, rep.07:51-08:42): Face în continuare mult trafic și 
scandal ceea ce v-am spus ieri, apropo de profesorul Virgil Păunescu, ... cel care a 
inventat vaccinul românesc anti-Covid și a fost să spunem blocat în a-l pune pe piață. Vă 
reamintesc el ne-a anunțat ieri că vaccinul dă dependență și aceste seruri distrug 
imunitatea naturală în lipsa cărei imunități trăim cu mult mai greu și suntem posibile 
victime ale bolilor autoimune. Să nu credeți că este vorba de ceva mai puțin grav, chiar 
atât de grav este.  

 Cozmin Gușă (moderator, sel.1, rep. 14:34-16:09) a mai făcut un comentariu despre 
unele afirmații (pe solid news.ro) făcute de Iosefina Pascal despre Raed Arafat și așa zise 
activități ilegale.  

Cozmin Gușă (moderator, sel.1, rep.14:34-16:09): În continuare Iosefina Pascal se 
ocupă de Raed Arafat și prezintă pe solid news.ro, vom discuta asta paradoxul Salvital, 
activități ilegale și organe de stat care nu fac nimic, arată cum s-au încurcat baronii 
patriei cu un ONG de al lui Raed Arafat, s-au încurcat în mod ilegal, finanțându-l într-un 
fel ciudat, Salvital și făcându-și filiale Salvitalul ăsta prin Hunedoara, Bran, ca să mai 
vedem, că mai sunt câteva, Galați, Mureș, foarte multe de unde se greblează bani de la 
administrația locală pentru niște activități a lu’ Salvital ăsta, nu se știe unde se duc banii. 
Salvital fiind sub patronajul lui, așa se scrie aicea, a SMURD-ului, deci și a lui Raed 
Arafat. Astea sunt, mă  rog, treburi pe care în mod normal, ar trebui instituțiile statului să 
le analizeze, de vor avea răbdare să facă lucru ăsta. Majoritatea, când aud de Raed 
Arafat, spun „Wow!”, servicii secrete, să nu ne băgăm, da’ uite că așa cum a arătat și 
SRS-u sunt câteva dosare făcute acolo care-l implică și pe Raed. 

• Privind unul dintre aspectele reclamate, în timpul discuției cu Sorin Roșca Stănescu 
(jurnalist, legătură audio), de la ora 13:32, acesta a făcut unele afirmații despre Raed Arafat, iar 
una dintre acestea a fost: „Arafat este cel care a adus ultimul model de coronavirus în 
România, Omicron”. S-a mai făcut referire (sel.2, rep.02:18) și la CNA. Cozmin Gușă 
(moderator, sel.2, rep.02:29) a precizat că l-a invitat pe Raed Arafat să intervină. S-a mai vorbit 
(sel.2, rep.03:41) despre o așa-zisă cauză a morții oamenilor și despre Raed Arafat. S-au mai 
făcut afirmații (sel.2, rep.04:57-05:26) despre Traian Băsescu.   

sel.2-GoldFM 2021-12-07 13-30-00 
Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.2): ...Eu voi face mâine o 

dezvăluire după părerea mea cutremurătoare prin care voi demonstra cum Arafat este 
cel care a adus ultimul model de coronavirus în România, Omicron, el l-a adus, el l-a 
răspândit și voi demonstra acest lucru. A făcut-o din inconștiență, a făcut-o din 
incompetență, nu cred c-a făcut-o cu rea intenție. Dac-a făcut-o cu rea intenție e de-a 
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dreptul criminal. Și a răspândit-o nu numa’ în România, această variantă ci și în Europa, 
atenție! Și mâine voi demonstra acest lucru. Dar ceea ce-i mai interesant fiindcă vorbeam 
de presă și de libertatea presei și de constrângerile la care este supusă presa este că 
informațiile pe care le voi posta mâine în comentariul meu provin de la jurnaliști renumiți 
ai acestei țări care se tem să semneze, s-a ajuns în situația asta, în nume propriu. Pentru 
că le e frică să nu le fie închise site-uri, posturi de radio, posturi de televiziune și atuncea 
mi-au livrat mie informația pentru că mie nu mi-e frică de nimic și n-au ce să (...) de la 
mine. Ce să (...) să închidă editorialu’ meu? Au încercat și (...) 

Cozmin Gușă (moderator, sel.2, rep.03:07): Da’ nu contează. Eu totuși, noi am 
realizat aicea toate emisiunile, le vom face în continuare și vreau să spun că mâine cum 
apare treaba asta a ta, în emisiune, o voi cita, voi citi în integralitate și din nou îl voi 
invita și pe el dar și pe alții, pentru că noi ne tot pocnim atâta în Arafat ăsta, ne 
împiedicăm în el. Domne, da’ nu mai sunt alții din instituțiile statului să „trească” să dea 
socoteală dacă s-au întâmplat treburile astea? Arafat, Arafat, parcă ar fi entitatea 
supremă, știi?  

Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.2, rep.03:41): El s-a înșurubat în 
tot ceea ce înseamnă așa a zisa combatere a pandemiei, el procură toate materialele 
medicale, el face așa zisele licitații și achiziții la prețuri exorbitante, el face ce-l taie 
capul. Tot el a ajuns să procure sau să nu procure medicamentele esențiale pentru, 
pentru oameni. Oamenii, o bună parte din ei nu mor din cauza pandemiei sau mor din 
cauza pandemiei pentru că nu li s-au administrat la timp medicamente, iar Ministerul 
Sănătății descoperă că n-are nicio putere că e un minister cu numele pentru că s-a 
substituit atribuțiilor Ministerului Sănătății, domnul Arafat. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.2, rep.04:37): S-a substituit domnul Arafat cu voia 
majorității parlamentare de atunci, cu concordanța majorității parlamentare de acum, ... 

Cozmin Gușă (moderator, sel.2, rep.05:05): Ei l-au și construit și pe vremea lu’ 
Băsescu și știi bine că e făcută arhitectura și tot ăștia nevotați l-au construit sub 
ticăloșia și prostia lui Băsescu, îmi pare rău că folosesc termeni atât de duri, da’ pot să-i 
demonstrez oricând, i-am și demonstrat de-a lungul timpului. Vreau să ajungem la asta 
cu potera în numele lu’ Arafat și pentru sprijinul lu’ Arafat.  

 

• În timpul discuției cu Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio), s-a vorbit despre 
(sel.3, rep.00-04:07) așa-zisa „una dintre șefele poterei, poterei împotriva jurnaliștilor, făcută pe 
bani guvernamentali, întru protecția lui Raed Arafat” Ana Cătăuță (vicepreşedinte al Camerei 
Deputaţilor); despre doctori (sel.3, rep.05:05); despre (sel.3, rep.06:03 – 08:22) CNA și membrii 
CNA și anume Mircea Toma, Dorina Rusu, și așa ziși „echipă care vine de la PNL acolo, s-a 
făcut o gașcă”.  S-au făcut afirmații despre (sel.3, rep.00-04:07; 12:30-14:33; sel.4) Raed Arafat 
și dosare de la DNA, despre Marcel Ciolacu, despre Steven van Groningen (preşedinte 
Raiffeisen Bank), Victor Ciutacu și Răzvan Dumitrescu. 

sel.3-GoldFM 2021-12-07 13-30-00 
Cozmin Gușă (moderator, sel.3): Și să intrăm în subiectu ăsta de astăzi cu potera, în 

care, o domnișoară, nu? Despre care tu spuneai de mai multe ori că-i căra geanta lu’ 
Mihaela Geoană, Ana Cătăuță, a ajuns vicepreședinte la una dintre camerele 
Parlamentului și să spunem una dintre șefele poterei, poterei împotriva jurnaliștilor, 
făcută pe bani guvernamentali, întru protecția lui Raed Arafat, cel pe care l-ai descris mai 
devreme foarte corect și împreună cu, sau să spunem sub umbrela unui acoperământ de 
tip intelectual. O doamnă decan, descrisă într-o investigație făcută de Iosefina Pascal ca 
fiind un fel de matroană a contractelor pe bani mulți printre profesorii de la celebra 
SNSPA și a lucrărilor de doctorat date, că face parte din Consiliul ăla. Și care sub acest, 
cu această etichetă de decan al Facultății de Comunicare, a coordonat activitatea pe bani 
mulți a unor ONG -uri, a unor reprezentanți ai unor ONG-uri străine, ... Măcar știam cu ce 
entitate avem de a face. S-au dus pe burtă și pe multe milioane. (...) 

Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.3, rep.01:47): Aceste, o mizerie, 
această doamnă Cătăuță, nu este un profesionist de marcă așa cum pare, că aparent, zici 
domne, decanu Facultății. 

Cozmin Gușă (moderator; sel.3, rep.02:00): Aia-i Bărgăuanu. 
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Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.3, rep.02:03): Nu, deci nici unii 

dintre ei nu sunt specialiști de marcă în domeniul comunicării și totuși se erijează în 
oameni care dau verdicte, în judecător și așa mai departe. Doamna Cătăuță este 
vicepreședintele Camerei Deputaților mi se pare, nu? 

(...) Cozmin Gușă (moderator; sel.3, rep.02:36): Sigur, ajunsă acolo pe pile. 
Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.3, rep.0:3747): Am putea să ne 

imaginăm că în mod conștient președintele PSD tolerează și încurajează o asemenea 
vânătoare de jurnaliști prin intermediul mâinii sale drepte în Parlamentul României, 
părerea mea e că nu. Părerea mea e că Marcel Ciolacu nu știe pe ce lume este, din 
punctul de vedere al prezenței acestei doamnă Cătăuță și bine ar fi să se afle. Eu nu am 
legături directe cu domnia sa, dar uite, mâine îi dau un telefon și-i spun. Poate îl fac 
atent. 

(...) Cozmin Gușă (moderator; sel.3, rep.04:07): Tre’ să înțeleagă tele ascultătorii de 
ce este atât de grav acest fapt, oamenii ăia grupați acolo, inclusiv sub bagheta sau 
subfinanțarea unuia ca președintele Groningen de la Raiffeisen Bank care i-a împrumutat 
cu bani, care i-a ajutat, care i-a finanțat, așa mai departe. Ăia iau la puricat ce vorbește 
Roșca cu Gușă la GOLD FM, ce scrie nu știu care în altă parte, Cristoiu, Nistorescu sau 
oricine altcineva. Fac un referat, da? Dacă-i vorba de televiziuni sau radiouri îl trimit și la 
CNA, pentru ca să fie penalizate respectivele entități. Așa s-au ars, ca să zic așa și 
Ciutacu și Dumitrescu și Victor Ciutacu și Răzvan Dumitrescu, sute de mii de euro, 
amenzi. În urma acestor plângeri făcute de către această poteră în ultima vreme și 
atuncea efectu’ care e? Efectu’ este de timorare, efectu’ este să nu mai vorbești, da? 
(sel.3, rep.05:05) La fel cum doctorii nu mai spun adevărul în România pentru că le este 
frică și au această tentă de lașitate pe care eu o înțeleg doar până la un punct, da’ dup-
aia n-o mai înțeleg pentru că nu-și mai fac datoria. La fel, în domeniul presei s-a 
constituit partea de timorați care nu mai vorbește sau partea mai grețoasă de timorați 
interesați care ne mai și dau în primire pe noi sau dimpotrivă ne bagă pumnul în gură 
cum s-a întâmplat de mai multe ori celor care au încercat să spună adevărul. Asta am 
făcut eu, rezumatu pentru tele ascultători ca să-și dea seama cât de gravă-i treaba. (...) 

Cozmin Gușă (moderator; sel.3, rep.08:22): Sper să înțeleagă acest lucru. Eu am 
făcut oricum demersu’ deocamdată informal, de a mă plânge conducerilor partidelor 
politice pe care îi cunosc pe toți, de la UDMR la PSD, la PNL, îi cunosc pe toți și le-am  
spus că treburile nu sunt corespunzătoare. Mi-au promis că în mod instituțional, din 
comisiile parlamentare vor verifica dacă sunt abuzuri, pentru că eu nu pot să stau să văd 
cum nu știu, Răzvan Dumitrescu își pierde locul de muncă pur și simplu, deși face 
muncă de calitate sau nu știu, Ciutacu e luat la ochi de patronatul lui că nu mai 
prididește cu amenzile, în condițiile în care, asta cu pandemia, Ciutacu e ca tine, e 
vaccinat a vorbit corect, a dat cuvântu’ și unei părți și celeilalte părți. Dumitrescu de 
asemenea, și-a inspirat toate anchetele din documente opozabile unor entități serioase, 
nu e vorba, nu entități media, entități care lucrează în pandemie, de la Guverne, până la 
Organizația Mondială a Sănătății. Nu se poate așa. Și-n plus față de astea, domne, mai 
avem și o opinie. Unii avem experiență, avem școli, avem dorința de a ne exprimă pentru 
cetățeni, avem fanii noștri, avem obligația tu la fanii tăi 100 de mii, un milion, câți ai, eu 
de asemenea, avem obligația de a ne exprima, de a ne spune opinia, oamenii așteaptă 
opinia noastră. E limpede că de aia suntem analiști publici, așteaptă. Tre’ să ne 
exprimăm opinia, nu hodoronc, tronc, ce dovadă ai avut când ai zis? Domne, stai un pic, 
e opinia mea. Mi-o bazez pe lecturi, nu sunt un terchea-berchea, nu sunt un coate goale, 
care vine să se exprime și spun și eu ce mă taie capu pe. Deci timorarea asta, să sperăm. 
Bun, acuma și șarja ta e ultra necesară, e bine c-a venit. 

Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.3, rep.10:11): E foarte necesară 
pentru că repet, pe mine n-au cu ce să mă șantajeze. Eu n-am ce să pierd. Pe voi vă 
presează, vă dau amenzi și la un moment sau poa’ să vă suspende postu’, o vreme. Și 
atunci nu mai primiți publicitate. Vorbesc de toți și de televiziune. 

Cozmin Gușă (moderator; sel.3, rep.10:28): Toți, toți, toată lumea pățește așa.  
Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.3, rep.10:30): Cei care furnizează 

acuma informații, deci o parte din cei care furnizează informații sunt în situația asta. 
Domne, noi vrem să ne luptăm da’ nu mai avem curaj în nume propriu ți le dăm ție. Dă-le 
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încoace. Și eu le dau mai departe și după ce eu le dau mai departe voi puteți să le 
preluați și le puneți în cârca mea și e treaba mea și nu mai răspundeți voi. 

Cozmin Gușă (moderator; sel.3, rep.10:55): Uite, chiar faptuL ăsta pe care ești 
obligat să-l faci și intrăm acuma un pic pe dosarele penale. Pe care ești obligat să-l faci 
mâine să preiei informații de la mai mulți confrați, pentru că ei nu mai au posibilitatea să 
le mediatizeze arată și le demonstrează că tele ascultătorilor Gold FM cât de mare este 
totuși această criză a libertății de exprimare. 

Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.3, rep.11:16): Există și o 
rezistență. E o criză a libertății dar există și o mișcare de rezistență pentru a afirma în 
continuare această libertate, pentru a lupta pentru această libertate și o simt pentru că 
văd câți apelează la mine. 

Cozmin Gușă (moderator; sel.3, rep.11:35): Da, da, da. Evident, cu toții o simțim și 
vedem ce foame   și-n mesaje. Primim sute de mesaje la fiecare emisiune, iar ele toate 
vorbesc despre asta, despre. Vezi pe astea nu le mai ia în seamă CNA-ul sau mediul 
politic. Oamenii vorbesc despre datoria noastră, a celor care ne exprimăm public, de a 
spune adevăru, de a căuta dovezi, de a-i lumina pe ei, pentru că ei chiar spun, da’ dacă 
voi nu spuneți adevăruL, noi de unde să știm cu cine să votăm sau ce atitudine să luăm 
și e firesc să fie așa.  

Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.3, rep.12:09): Noi în acest 
moment, vorbim despre Raed Arafat de pildă, ne luptăm cu unul dintre cele mai 
puternice personaje, nu pot să-i spun politice, că el nu e ales, din, din România. Deși 
face politică, nu? Pentru un Guvern, e secretar de stat la Interne. Dar este foarte 
puternic, rar se întâmplă ca un om să dețină atâta putere instituțională pe care a și 
capitalizat-o uneori în mod ostil și în același timp o avere personală, atât de mare. Deci 
așa ceva nu prea s-a mai întâmplat în România sau dacă s-a întâmplat, nu s-a întâmplat 
la dimensiunile sale. Este un personaj cu adevărat extrem de puternic, lăsând la o parte 
faptul că are și  sprijin extern, pentru că a reușit să încurajeze distribuirea pe bani grei pe 
piața românească și a vaccinurilor și a unor medicamente și a unor aparate și chiar astea 
de oxigen, de pompieri, salvări, elicoptere, toate astea aduc și sprijin internațional nu 
numai bani. Deci este un personaj cu o putere, după părerea mea fabuloasă, deci noi ne 
luptăm cu ceva foarte complicat. 

Cozmin Gușă (moderator; sel.3, rep.13:41): O să vedem mâine radiografia pe care o 
faci că sunt convins că o să faci un background la bomba pe care o lansezi. Dar, ieri ai 
mai lansat o bombă și am văzut     că-i bombă pentru că am preluat filmulețul din 
intervenție ta de la RTV și a făcut niște sute de mii, vreo 300 de mii de vizualizări, îți dai 
seama, mai mare decât audiența televiziunii, pe contul meu de Facebook, legat de 
dosarele de la DNA în care ar fi implicat și Raed Arafat. Pe de o parte, să ne spui pe scurt 
despre ce ar fi vorba, iar pe de altă parte să-mi zici dacă crezi că e așa, o butaforie sau 
chiar se va merge și se va lucra la aceste dosare în care el este implicat. 

Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.3, rep.14:26): Ca să încep cu 
sfârșitul, eu cred că nădejdea este mult hulitul DNA.  

Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.3): Nădejdea ... 
sel.4-GoldFM 2021-12-07 14-00-00 
Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.4): Pentru populația României 

pentru că nu mai prin DNA se mai poate face dreptate devreme ce puterea în plan politic 
a lui Arafat continuă să fie uriașe și oamenii de decizie tac și înghit toate nenorocirile pe 
care le provoacă Arafat. Și atuncea se face, facem toți recurs la Direcția Națională 
Anticorupție care i-a deschis cele trei dosare, le-a închis, le-a redeschis, acuma. Și-i 
felicit pe procurori, ei încearcă să meargă din plin, în ritm accelerat cu aceste dosare, e 
vorba de modul fraudulos în care, sau prezumtiv fraudulos, mă rog, în care Arafat a 
achiziționat diverse materiale indispensabile (...) combaterea pandemiei (...) fără licitație,  
cu prețuri mult mai mari, la o calitate inferioară, cu parandărăt, până la urmă, probabil. Îți 
dau un singur exemplu. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.4, rep.01:13): Sau hrănind o rețea probabil, că tu 
vorbeai despre faptul că e foarte puternic, tre’ să aibă o rețea pe care o hrănește, să dea 
de mâncare. 
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Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.4, rep.01:20): Sigur că da, sigur 

că da. Îți dau un singur exemplu foarte simplu, au fost achiziționate pentru toate 
organizațiile din țară ale pompierilor, mașini de spălat, haine, cu 30 de mii de euro 
bucata, o mașină de spălat haine. Sunt centre d’astea de pompieri în diverse localități 
care au 8-10 pompieri și au un incendiu la un an, la doi ani sau două incendii pe an și 
numa’ atunci se spală, că astea-s uniformele lor care sunt spălate, echipamentele lor 
după incendiu după ce se afumă. Păi cum să dai atâția bani. Deci toată lumea cu capu’ 
acasă știe că prețurile sunt mult mai mici, plus mentenanța uriașă. Astea nu pot fi decât 
cu parandărăt. E, toate lucrurile astea pe rând, trebuiesc cercetate de Direcția Națională 
Anticorupție. Ele sunt semnalate să știi, de Curtea de Conturi. Curtea de Conturi și-a 
făcut datoria, a semnat o grămadă de nereguli, în baza lor se fac acuma anchetele de la, 
de la DNA. Dar sunt atât de multe semnalări de tipul ăsta, începând cu izoletele, cu toate, 
toate, toate, încât trebuiesc deschise multe dosare penale. Gașca e mare și aicea, 
susținătorilor lui sunt mulți pentru că sunt oameni de afaceri foarte puternici care au 
beneficiat de cont de „licita”, așa zisele licitații organizate de, de Arafat. 

• Privind unul dintre aspectele reclamate, în timpul discuției cu Sorin Roșca Stănescu 
(jurnalist, legătură audio), s-a vorbit despre (sel.5) așa-zisa răspândire în România și „nu numai 
în România” a „variantei Omicron” de către Raed Arafat.  

sel.5-GoldFM 2021-12-07 14-00-00 
Cozmin Gușă (moderator, sel.5): Sorine așteptăm bomba ta mâine, o s-o mediatizăm. 
Sorin Roșca Stănescu (jurnalist, legătură audio; sel.5, rep.00:06): Chiar va fi 

interesant de citit, pentru că e gravă situația. Deci repet, ori din incompetență, ori din 
inconștiență, ori din rea voință poate, Arafat a răspândit practic în România, varianta 
Omicron și nu numai în România, o să vedeți.  

Cozmin Gușă (moderator, sel.5, rep.00:31): Așteptăm mâine demonstrația și o 
aducem la cunoștința tele ascultătorilor, mulțumim mult. 

• În partea a doua a emisiunii, între orele 14:12 - 15:06 a fost invitat Bogdan Comaroni 
(jurnalist, în legătură audio) despre „operațiunile speciale politice, geopolitice care s-au derulat 
în pandemie în ultimele săptămâni”.  În timpul discuției cu Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat 
prin legătură audio) s-au făcut afirmații despre (sel.6) vaccinare.  

sel.6-GoldFM 2021-12-07 14-00-00 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.6): Da’ mi-am dat seama 

că de fapt forma de protest a românilor, cea mai tare e asta, asta cred că-i înnebunește, 
cred că-i scoate din minți și pe politicieni și p-ăia din Europa și (...) de la Uniune. Ei nu 
ies în stradă, românii, da’ nu se vaccinează. Deci asta-i scoate din minți, adică ăștia ar 
prefera să iasă românii în stradă, se termine în două-trei zile protestuL ăla, să se facă 
cum n-ar fi că nu știu ce să fie, da’ să-și ducă mai departe ideea asta a vaccinării în 
masă. 

 

• În timpul discuției cu Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio) s-au făcut 
afirmații despre (sel.7, rep.00:00-01:54) vaccinare și o așa-zisă conspirație, despre Omicron, 
despre (sel.7, rep.01:54 – 02:56) vaccinuri și așa zise „permise de mers pe la umbră”. S-au 
făcut afirmații despre (sel.7, rep.02:56 – 04:04-04:46) Florin Cîțu și o așa-zisă dictatură 
sanitară, veterinară; despre (sel.8, rep.00:26-01:20) certificatul verde; despre (sel.8, rep.01:20 -
01:49) corupție, afacerile cu statul; despre (sel.8, rep.01:49 – 02:20) românii ortodocși, 
încrederea în clasa politică, vaccinare și atitudinea anti-vaccin; despre (sel.8, rep.02:20- 02:58) 
Virgil Păunescu,  vaccinuri și apariția bolilor autoimune.  

sel.7-GoldFM 2021-12-07 14-00-00 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.7): ... Și zic eu Comaroni, 

da, românii ăia 55% care cred că e o conspirație cum vor ei să zică, cum vreau eu să 
spun, că e o bara – bara, o „înțelege” și o mare afacere între politicieni între massmedia, 
între medici și între industria Pharma ca plătitoare și la tot, da, așa e. Oamenii ăștia din 
România pe care alții îi fac idioți și care acuma spun că e paradoxu românesc, că studiile 
din Marea Britanie arată că România e pe primul loc care s-a imunizat natural și n-a avut 
până în 30 și ceva la sută vaccin, studiu britanic, făcut de ei, de specialiști, au zis, 
România e pe primul loc, s-au imunizat natural. Așa, deci idioții Europei. Acuma te uiți la 
ăialalți din Europa, la geniile Europei care vin și fac și carantinează tot și care se duc și 
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se intră în spital și nu mai poate să ascundă că ăia din spitale nu-s vaccinați, că ei sunt 
80 - 90%. Păi n-ai cum, să nu pot să iei cu nevaccinații și (...) Dar de ce  ți-am zis astea cu 
Omicron. Deci în vreme ce totul pare de la specialiști că se liniștește, că se întâmplă 
natural, ce se întâmplă cu virusul, deci că se transformă în endemie, că o să 
conviețuiască cu virusu, că o să mai izbucnească focare, nu știu ce, pe plan mondial că 
asta te interesează și pe tine, bine tu știi la fel ca mine. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7, rep.01:54): Eu, dar vreau să le spunem celor care ne 
ascultă.   

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.7, rep.01:58): Asistăm la 
o nebunie generală, deci toată Europa de pildă închide tot ce se poate închide, intră în 
certificate, bagă super certificate și discută despre vaccinarea obligatorie. Se pregătește 
noua generație de vaccinuri și așa cum ai spus și tu Europa va fi asistată, în ghilimele de 
noua generație de vaccinuri pe bani mai mulți și mai grei de la Guverne. În vreme ce de 
la OMS și toți se duce balansu ăsta, deci vechile vaccinuri care au fost deja contractate 
și date mai departe și care tre’ să vină se vor duce către ce spun ei lumea a treia sau 
țările sărace. Adică cum ai spus tu că se vor face abonamente la cum le-ai zis tu ai zis 
acolo, ai avut un termen genial, abonamente la, nu la vaccinare, imunizare, nu știu cum 
ai, ai comentat tu asta când, când ai spus că, că se vor duce vaccinurile astea ... 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7, rep.02:50): Nu, am zis că se dau abonamente, 
abonamente, „permise de mers pe la umbră”, adică ceva inutil.  

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.7, rep.02:56): Noi cu toți 
ceilalți tre’ să le donăm, adică tot din banii noștri, pe care le-am avut, i-am avut la buget, 
din care Cîțu a luat 120 de milioane, așa și care vezi că sunt folosiți, ca să înțeleagă 
lumea, DNA-u ai văzut că cică face o anchetă in rem acolo. Cât timp nu s-a retras Cîțu, că 
o ținea langa, că el vrea să fie premier și ăștia tot îl vânturau pă Ciucă și „băi, băi, Cîțule, 
tu nu înțelegi bă că aici e Guvern militarizat, c-a venit șefu Pentagonului că a zis să vină 
Ciucă că e omul nostru, că tre’ să-l punem aicea că ăla s-a văzut doar cu Iohannis cu 
ăsta, nu înțelegi că Ciucă tre’ să fie? Cîțu, nu, nu, nu și nu eu vreau premier. L-au pus pe 
Ciucă, Cîțu a făcut totul la negocieri, nu s-a întâmplat nimic. Până au venit ăia, a venit 
inclusiv ăla Breton ăla, trimis de Ursula, că Ursula a venit ea personal să se pupe cu 
Iohannis și cu Cîțu, să zică: hai bă băieți cu vaccinarea. A venit Breton ăla a zis: bă dacă 
nu vă vaccinați, riscați sancțiuni, vă scoatem naibii de aicea, vă suspendăm, vă facem 
tot. Și pân’ la urmă au zis ăștia, băi, băi Cîțule tu nu înțelegi bă, că tre’ să fie dictatură 
sanitară, veterinară, tu nu te uiți în toată lumea că așa e. Și Cîțu tot nu înțelegea. Și 
atuncea (...) au venit de la DNA și au zis, bă ia dați-ne actele, cerem să facem percheziție 
d-asta informatică și luăm actele de la Ministerul de Finanțe din toată perioada și de când 
era Cîțu, acolo, era ministru. Și atunci a înțeles domnu Cîțu că tre’ să se dea la o parte și 
că tre’ să vină domnu Ciucă. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7, rep.04:23): Pusă comisie rogatorie, Bogdane, s-a 
făcut comisie rogatorie ca să-l convingă cu America pe treaba asta, ca să aibă acces la 
contracte și la comisioane, acolo l-a durut cel mai tare pentru că prin comisia rogatorie 
poți să vezi în America unde s-au dus comisioanele de la companiile astea de Big 
Pharma, da? 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.7, rep.04:42): Aicea unde 
Cîțu e principalu distribuitor, el cu offshore-urile pentru că ... 

sel.8-GoldFM 2021-12-07 14-30-00 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.8): Am observat o 

chestie în România pe care o observă ăștia 55% din românii ăștia conspiraționiști. Ai 
observat că-n România indiferent de partidul politic, e la unison, treaba cu vaccinarea? 
Cu certificatul, cu orice, deci te așteptai la USR? Ați intrat în Opoziție, da? Dacă ați intrat 
în Opoziție și ăștia să vină. Zici că nu putem să ne opunem certificatului verde    c-am 
fost și de acord, lătram pe baza lui când era înainte. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.8, rep.00:26): Da’ tu nu ții minte că acum 20 de ani 
când s-a inventat termenul de „politically correct”, fiecare din partide a început să 
vorbească doar „politically correct” c-au auzit ei că așa e la Bruxelles. Până-n anul 2000 
s-a întâmplat chestia asta. „Politically correct”, legitimația asta de valabilitate că te poți 
duce în Europa să nu fi ștampilat ca ăia de la AUR care orice ar face și dacă stau la soare 



 

  

8 
sânt ștampilați că sunt excesivi. Este să vorbești despre vaccin în felul ăsta, să zici de 
certificatul verde în felul ăsta, să zici că SIIJ trebuie desființat neapărat, adică este un 
limbaj în afara logicii pe care niciunul dintre cei care au căpătat funcții în România nu 
ezită să-l folosească, ba chiar dimpotrivă, se încurajează unii pe alții, nu se contrazic. 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.8, rep.01:20): Dar și pe 
bani Cosmin adică transcede ordinului venit de la partid, îți dai seama că. Și banii sunt 
cum bine știm beneficii, afaceri cu statul, cu tot, tot ce se întâmplă, că ordinele vin pe, cu 
o schemă piramidală, de sus în jos și aicea a prins terenul în România perfect, pentru că 
aicea, corupția, afacerile cu statul erau la mare (...) mare vogă, că noi nu avem, eu asta 
spun de 20 și ceva de ani, noi nu avem aicea democrație cu capitalism. Noi n-avem 
capitalism adevărat, concurenți. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.8, rep.00:26): Nu mai au nici ăia în vest, Bogdane. 
Vreau să te întreb ceva legat de această anomalie. Domne, românii noștri, ortodocși, 
care este foarte important de asemenea, faptul că n-au încredere în clasa politică care le-
a băgat pe gât chestia cu vaccinarea a acționat invers, „Hai mă lasă, nu m-ai mințit 
destul? Vorba aia, nu mai vreau și de la tine și minciună pe vaccin, că-i sănătatea mea. 
Cam așa s-a formatat atitudinea asta anti-vaccin. (sel.8, rep.02:18) Domne da’-n 
Occident, tu ai mediatizat părerile multor somități medicale științifice care au venit și le-
au explicat occidentalilor, ce le explica ieri Virgil Păunescu, apropo de știrea care a făcut 
mare trafic. Că acest vaccin administrat pune la pământ imunitatea naturală a 
organismului, dozele în cascadă care se dau, care forțează o imunizare peste măsură, de 
fapt rezultatu final va fi o scădere a imunității și o apariție a bolilor autoimune, o spun 
specialiștii, ăsta este virolog Virgil Păunescu. (...) 

 

• În timpul discuției cu Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio) s-a vorbit 
despre (sel.9, rep.00:00-00:33) situația pandemiei Covid-19 din Occident și persoanele de 
acolo care se vaccinează și cele nevaccinate; despre (sel.9, rep.00:33-03:11-06:14) vaccinare, 
imunizare, anticorpi, sindromul ADF. Din punct de vedere al unuia din aspectele reclamate s-a 
vorbit despre (sel.9, rep.06:14) români și „inteligența asta pământului”, despre (sel.9, rep.06:50) 
sistemul imunitar, viruși, ARN, despre (sel.9, rep.08:13 – 09:09-10:02) proteina Spike, vaccin și 
boli autoimune, viruși; despre (sel.9, rep.10:02 - 10:24) o așa-zisă creeare a umanismului, apoi 
despre (sel.9, rep.10:29-11:22) o comparație a pandemiei de Covid 19 cu alte boli; despre 
(sel.9, rep.11:22-11:53) o așa-zisă înțelegere, vaccinarea obligatorie, certificat și situația din 
Australia și nazismul; despre sistemul imunitar al românilor (sel.9, rep.13:10); despre (sel.9, 
rep.13:57) persoanele cu comorbidități; despre (sel.9, rep.14:38) trans – umanism și „ce ni se 
întâmplă acum”. S-au mai făcut afirmații despre (sel.9, rep.15:34) Klauss Iohannis și o așa-zisă 
„guvernanță mondială pe sănătate” și vaccinarea obligatorie.   

sel.9-GoldFM 2021-12-07 14-30-00   
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.9): Îngrijorător e că ăștia 

80%, fii atent, nu văd încălcarea drepturilor și libertăților. Nu văd că se transformă ceilalți 
într-un fel de paria. Nu văd, deci discursurile alea că. Ba ei cred chiar că, fii atent, că ei 
au înțelegere, că au permisivitate față de vaccinați, pentru că lor li se dă discursul că 
toată această stare anormală e de la nevaccinați. Că nevaccinații sunt ăia care fac 
tulpinile mutante și spun c-am studiat și am citit mii de d-astea și de studii, nu e 
adevărat. (sel.9, rep.00:33) Deci toți ăștia care nu sunt promovați spun exact ceea ce se 
întâmplă acum. Spun că imunizarea asta continuă. Deci în primul rând pornește de la o 
chestiune foarte simplă, anticorpii pe care ți-i dă vaccinu’ de la  proteina Spike nu sunt 
aceeași cu anticorpii pe care ți-i dă virusu în sine. Virusu are 24 de componente, are 
numa’ pe suprafață 4 proteine, are în nucleu capsid, are multe chestiuni la care sistemul 
tău imunitar e antrenat să-l ucidă, să-l facă. Le cunoaște în toată, în plenitudinea lui și în 
fiecare componentă în parte. El nu intervine doar cu anticorpi, sistemul tău imunitar, 
intervine cu imunoglobine, intervine cu celule albe, deci există zeci de mecanisme pe 
care, cu care intervine corpul tău. Deci dacă tu ești sănătos, ești în regulă, ești, corpul 
tău intervine și rezolvă problema asta. Dacă tu te duci și specializezi și dai numai o armă 
de atac, îi dai numai o singura armă și în același timp îi zici că tu nu tre’ să recunoști 
decât această proteină, nu virusul în totalitatea lui, înseamnă că dacă virusul se 
„mutează” și el asta face, nu mai recunoaște la un moment dat anticorpii ăia. Tu vei fi o 
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bombă de anticorpi, da’ care anticorpi nu mai recunosc sistemu, virusu, proteina Spike. 
Și atunci îl vaccinez, să zicem că vii cu vaccinul de altă generație pentru noua proteină, 
da? Și vii și-i dai și alți anticorpi, deci organismul tău face alți anticorpi, diferiți de ăia 
care deja umblă ca nebunii prin sânge și vine și acuma încearcă. Păi corpu,  dacă tu tot 
vii și tot îl pui să facă anticorpi aiurea, el la un moment dat nu mai poate, Cosmin, adică e 
o chestie în care i se termină treaba asta și intervine acea chestie care se cheamă 
„ADE”, care e o boală, e un sindrom d-ăsta pe care îl faci vizavi de, de vaccinarea asta 
masivă, care e constatat de specialiști nu e. Este documentat, să se ducă toată lumea să 
cerceteze, „ADE”, legat de vaccinuri, să vadă ce înseamnă. Și-n care organismul știi ce 
zice pe scurt? Zice, păi stai mă, dacă tu-mi dai din exterior niște chestii la care eu am 
alea și dacă la mine în sânge circulă anticorpi ca dilii, nebunii încontinuu, e adevărat că 
unii descresc, unii cresc, unii faci în continuu, atunci sistemul imunitar zice gata nene, 
adică eu ce să, nu mai am ce să fac, sunt cu, pe treaba asta. Și atuncea se întâmplă ca să 
înțeleagă lumea că în aia românească cu „Petrică și lupu”, înțelegi? Deci dacă eu ți-am 
strigat de șapte ori „lupul!” și lupul n-a venit, păi când vine lupul și strig nu mai vine 
nimenea. Cam așa se întâmplă, ca s-o dau eu pe românește, așa cum am discutat la 
„mat”.  

(...) Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.9, rep.03:44): Aia-i 
normalitatea (....) 

Cozmin Gușă (moderator, sel.9, rep.03:45): Da, aia-i normalitatea acolo. Din punct de 
vedere material ei văd vaccinu’ ăsta în serie, 1, 2, 3, 4, 5, 9, ca o obligativitate de consum, 
social adică „măi tre’ să ne vaccinăm, consumăm, e la modă, trebuie să consumăm, 
luăm Cola, sau luăm Fanta, sau luăm d-astea, consumăm, consumăm vaccinu’” și nu mai 
sunt interesați de consumul de idei, adică domne ideile, specialiștii. Noi știm, a decăzut 
și acolo asta și atunci ei sunt practic, cum să spun eu, beneficiarii societății de consum, 
care zic ei că au trăit bine în ultimii 50 de ani, sunt primele victime ale acestui consum de 
vaccinuri care așa cum ai demonstrat aicea foarte simplu și foarte corect bulversează 
organismul uman care este un sunt mecanism foarte complex. Și eu mă mir, eu mă mir la 
oamenii ăștia, eu văd oameni inteligenți care sunt induși în eroare și care vorbesc cu 
multă siguranță de sine și care înțeleg complexitatea organismului uman din vârful 
părului, tu mai ai, eu nu mai am, da? Până-n vârful unghiei de la picior. Tot organismu 
ăsta, cât de complex este și cât de ușor poate să fie bulversat, domne, de o simplă 
răceală, nu de Covid, sau de un Covid. Darmite, darmite de inocularea atâtor substanțe 
în cascadă care generează cât o furtună în corp. Domne, o furtună naturală în corpul 
nostru generează o numită imunizare, da? Naturală, fără să folosim medicamente nimica, 
vitamina C, vin fiert, avem o răceală, un guturai, ne-am pus în pat, (...) După ce trece 
guturaiul ne „înputerim”, imunizare naturală. În momentul în care ne inducem aceste 
imunizări artificiale sau pseudo imunizări artificiale, eu nici nu vreau să mă gândesc, că 
nici nu mă pricep foarte bine, da’ totuși puterea minții mă duce la complexitatea 
organismului uman să-mi închipui ce s-ar întâmpla în organismul meu. Ei, sigur vin și 
contraatacă, domne, că nu vă cresc pene, că nu știu ce, că. Adică, domne, stai un pic, 
una-i una alta-i alta, sigur că foarte mulți dintre ăia care vroiau să impună vaccinarea au 
pus în gura unora chestiile astea, că-ți cresc pene pe spate sau cine știe ce, sau solzi 
sau, tot felul de prostii, pentru ca să se poate râde. Dar în concluzie parțială la discuție, 
dup-aia vreau pe final să ne uităm puțin la perspectivă. (sel.9, rep.06:14) Tu ai putea să 
spui că totuși românii s-au dovedit mai inteligenți în pandemie decât colegii lor din vest? 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.9, rep.06:25): Da, deci 
asta e negreșit, deci românii, adică „inteligența asta pământului” pe care a spus o Țuțea, 
știi? Deci există o inteligență a pământului în România care evident se reflectă în 
populație. Deci asta ne-a ferit pe noi, asta este, ca să înțelegi că acuma putem vorbi cu 
un sistem imunitar individual de care tu ai vorbit. Lumea tre’ să înțeleagă că în timp ce 
noi vorbim acuma sistemul tău imunitar și al meu funcționează încontinuu. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.9, rep.06:54): Da. 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.9, rep.06:53): Sunt 

cercetări care arată că în fiecare secundă pe metru cub sunt între două miliarde și 3 
miliarde de viruși și microorganisme și tot, care vin din această mișcare naturală, prin 
spațiu, prin aer, prin tot ce se întâmplă și intră. Și acuma e o teorie extra (...) tare cum că 
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virușii ăștia care unii, foarte mare parte din ei sunt benefici organismului, să știi că sunt 
„celule informaționale”, „celule” în ghilimele adică spuse, „celule informaționale” care 
de fapt contribuie la schimbul prin care organismu tău interior că una este ceea ce vezi 
tu cu ochii și ce se întâmplă la nivel de creier și avem noi discuția asta și conștientizezi 
tu, niște celule din organismul tău nu au cum să facă schimbu ăsta de informații cu 
exterioru decât prin intermediul unor viruși, care celula în sine tre’ să înțeleagă lumea, pe 
lângă că-i o fabrică de proteină, de tot. Ți-am zis că am studiat, nu știu, ce. Nucleul ăsta, 
mai e pe scurt, e ca un hard disk, are niște părți care nu pot fi rescrise, n-au nu știu ce, 
deci sunt de tip read-only, sunt părți care pot fi scrise și rescrise. Din părțile alea 
nescrise se duc ARN-urile mesagere ca niște copii, care cer ribozomilor, ți-am zis data 
trecută că au fost descoperiți de Palade, care cer să producă proteină, acolo se face tot 
acest mecanism. Da’ pe scurt, hai ca să nu insist, deci cum se creează proteinele Spike 
se ajunge (sel.9, rep.08:13) la boli autoimune, că apar celule în care la suprafața lor vin 
proteinele astea Spike puse din vaccin și atunci sistemul imunitar le atacă p-astea 
considerându-le corp străin. Tre’ să înțeleagă lumea că noi nu milităm că așa se va 
întâmpla la toată lumea sau că oricine se vaccinează asta pățește, dar riscul e foarte 
mare. Acuma din raportul dat publicității, din cele 500 de pagini pe care se obțin din 
secretizarea asta, pentru că există o societate care a cerut în instanță dreptul de a, de a 
obține documentele secrete ale de pe 55 de ani. Și cum îți explici că instanța n-a putut, a 
trebuit să le dreptate sunt 300 de mii de documente pe care le-a studiat FDA-u în 11 luni 
și instanța a zis că da, le dă acestui ONG, dar câte 500 de documente pe lună. E, îți dai 
seama câte sute de ani le trebuie, 50 și ceva de ani numai ca să afli documente. E, din 
primul document, din prima tranșă de 500 s-a aflat că imediat în prima lună de vaccinare 
au fost 1200 de decese care au avut cauză vaccinarea. Dar nu vreau acuma să intru cu 
tine în efecte adverse și în astea și în astea. Am foarte multe și teorie citite și tot, la 
chestiunea asta. Dar asta vroiam să spun, lumea  tre’ să înțeleagă că în timp ce noi doi 
vorbim sau ei ne ascultă sistemul lor imunitar acționează încontinuu cu acești viruși care 
de fapt sunt mulți dintre ei și sunt benefici organismului, fac parte din sistemul imunitar, 
unii atacă alți viruși. Unii transmit informații, adică informația în schimbul cu exteriorul. 
S-a constatat de pildă că dacă noi am fi în față în față, noi schimbăm informații de nivel 
celular prin acești viruși prin faptu că respir lângă tine și cu viruși cu care tu știi de zeci 
de mii de ani că există, pe care tu-i inhalezi, se duc înspre celulele tale din interior. Eu îți 
dau în schimb din celulele mele către tine și invers și așa ne imunizăm între noi și așa 
facem schimbul de, de informații la nivel celular. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.9, rep.10:02): Așa se creează. Da. Așa se creează 
umanismul, pentru că oamenii emit unul către celălalt inclusiv fluide, se plac sau nu se 
plac, de la bărbat la femeie sau prietenie, e vorba că-ți place să stai cu cineva sau nu. 
Asta e, să (...) vorba te rog. Vreau însă să introduc aicea un lucru, această spaimă 
irațională legată de boala Covid. Mă nu este febră tifoidă, bă nu-i ciumă neagră, este 
boala Covid, da? Nu este atât de periculoasă pe cât este prezentată și în această 
periculozitate exagerată la extrem de către massmedia a constat practic, să știi că am 
cunoscut mulți oameni inteligenți care de spaimă, de spaima suferinței, de spaima de a 
merge în spital, s-au închis. 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.9, rep.10:54): Sau c-
aveau comorbidități, aveau comorbidități. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.9, rep.10:58): Comorbidități, asta. Comorbidități, asta 
e.   

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.9, rep.11:03): Cunosc 
foarte mulți care aveau comorbidități și care s-au vaccinat și n-au nicio problemă. Foarte 
bine. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.9, rep.11:08): Da, foarte bine. Da, da’ putea să vină altă 
boală decât Covidul, nu trebuie prezentat acest Covid, repet, ca o pandemie d-aia 
neagră, o pandemie care ucide, care îți omoară creierul și la minut te-a distrus. 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.9, rep.11:22): Una-i boala 
și alta este   ce-au constatat românii că e și care se vede cu ochiul liber, această 
înțelegere. Păi cum îți explici Cosmine că 190 de guverne mondiale, toate acționează la 
unison. Niciunul, niciunii n-au zis, stai mă puțin că noi vrem să facem, nu e. Deci toți 
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merg pe vaccinare obligatorie, toți merg pe certificat, toți merg pe închidere, pe 
lockdown, pe tot, în Australia e ceva, zici că-i laboratorul, de acolo e ăla experimental.  

Cozmin Gușă (moderator, sel.9, rep.11:48): (...) vremea nazismului. Deci acolo sunt 
tente naziste. 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.9, rep.11:53): Ai văzut c-
au dat, au dat ieri că nu mai ai dreptul la transplant dacă nu ești vaccinat. Deci ăla de e 
pe patul de spital și tre’ să primească transplant de, de ficat, de rinichi, de orice, n-are 
voie decât dacă-i vaccinat. Deci acolo e ceva, este incredibil.  (...) 

Cozmin Gușă (moderator, sel.9, rep.15:12): Organizația Mondială a Comerțului. 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.9, rep.15:15): Ăștia care 

vin acuma și care ne pregătesc toată iarna asta artificial, criza energetică și de mediu și 
încălzirea globală vor deveni cu mediul, cu tot. Vor veni Ministerul de, pentru muncă și 
social și toate astea vor avea nevoie, vor fi legitimate, așa cum, că lumea zice că noi 
facem teoria conspirației când am vorbit asta cu tine acu un an, Cosmin. (sel.1, 
rep.15:34) Dar eu am dat în ziar că s-a dus Iohannis acuma și când au spus, ți-am zis în 
emisiunea trecută, a aprobat și a votat alături de ceilalți președinți, „guvernanță 
mondială pe sănătate” că e nevoie de ea și care să se introducă în aprilie, care observi 
că din aprilie vine după ce câteva țări vor băga asta cu vaccinarea obligatorie, da? 
Guvernanța mondială care au spus ei că cel mai probabil să fie a OMS-ului, ca să nu mai 
fie țările, să facă fiecare de capul ei. Deși eu ți-am zis, 190 de guverne mondiale se vede 
că acționează la unison.  

 

• S-a vorbit despre (sel.9, rep.16:19-17:28-18:55) previziuni, vaccinarea obligatorie și 
certificate, primarul New York-ului, Angela Merkel, Ion Iliescu și mințire la televizor. 

sel.9-GoldFM 2021-12-07 14-30-00 (...) 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.9, rep.16:19): Da, știu ce, 

previziuni, uite, previziunile sunt uimitoare, ca să câștig din timp, pentru că observ, ce 
am observat ieri. Toți ăștia de părăsesc funcțiile, acum pe ultima sută de metri, vin cu 
vaccinări obligatorii, cu măsuri, cu tot, cu certificate. Deci la New York, da? Au băgat 
vaccinarea obligatorie pentru 280 de mii de firme care, să fie vaccinați obligatoriu, să nu 
știu ce, primarul New York-ului. Pe ăsta, pe 30 decembrie pleacă și vine noul primar, deci 
ăsta vrea să bage repede pe tot ce se poate, așa. Ăla al Austriei care și-a dat demisia, 
chipurile c-a fost el forțat că nu știu cum și care culmea, a băgat vaccinarea obligatorie 
din aprilie, din februarie, martie, la câteva zile, 3-4 zile după ce s-a întâlnit cu fi-su' lu’ 
Soros. Deci ăsta s-a întâlnit în Austria cu fi-su' lu’ Soros, care a venit acolo și a cerut 
vaccinarea obligatorie, toate alea și ăla a venit câte zile cu asta. Ăla a fost nevoie să-și 
dea demisia politic, da’ a spus că e vaccinarea este obligatorie. Ăsta a plecat, vine alt 
austriac. Merkel, care ține cu vaccinarea obligatorie, cu nu știu ce, pleacă, vine ălalalt. 
Deci ce observ eu, că ăștia au intrat în criză de timp. Ăștia au intrat în asta, „băi, acum 
ori niciodată, tre’ să venim cu noile vaccinuri, cu contractele, cu să vaccinăm lumea a 
treia, să facem nu știu ce. (sel.9, rep.17:28) (...) 

Cozmin Gușă (moderator, sel.9, rep.17:48): Foarte bună statistica, foarte bună și 
acompaniată de ... 

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.9, rep.17:54): Ce-ți arată 
astea Cosmin, două lucruri, ți-arată, că cu asta închei și te las pe tine să tragi concluziile 
finale. Deci îți arată că 190 de guverne merg la unison, înseamnă că cineva-i în spate 
care vine și le coordonează pe toate. Când îți arată că ăștia care-s pe ultima sută de metri 
la putere vin și forțează ca ultime decizii, ca Iliescu, care și-a casă că, în ultima zi și a 
semnat acolo. Ăștia vin pe ultima sută de metri și ce fac? Impun vaccinare obligatorie, 
certificate, supra certificate, nu știu ce. Păi bă, când ești normal la cap și pleci dintr-o 
funcție, tu vrei să pleci certat cu toată lumea? Nu zici bă, în discursul tău „lasă bă că 
vine altu în locu’ meu, ăla să decidă ce să fac în continuare cu certificate, cu vaccinări și 
cu tot”. Deci e clar că ăia au primit niște ordine și care vin față de stăpân și zic „hai ne 
gudurăm, că eu când plec acuma, mamă le bag p-alea să-mi iau eu tot asta, să mă-njure 
pe mine, să facă, nu știu ce, mai săriți cu banu și cu tot ce se întâmplă p-aicea. Păi mie    
mi-arată astea foarte clar, ei nu sunt orbi și cei 55% din români, Cosmin, le văd. Și acuma 
te las pe tine să tragi concluziile, că eu poate am vorbit (...)  
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Cozmin Gușă (moderator, sel.9, rep.18:54): Nu vreau să trag concluzii (...) 

 

• S-a discutat despre (sel.10, sel.11) așa zisele motive pentru care nu se spune adevărul 
despre pandemia de Covid-19 în Rusia, China și despre cele o așa-zisă chestiune globală; 
despre cele 190 guverne și o așa-zisă guvernare mondială. 

sel.10-GoldFM 2021-12-07 14-30-00  
(...) Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.10, rep.00:51): Nu, m-

am gândit, m-am gândit la chestia asta, că și eu m-am gândit, bă da’, dacă ăștia totu ar fi 
o conspirație, cum ne zic ăștia pe partea asta occidentală, de ce nu vin rușii cu chinezii 
să spună asta. Și una din, (...) ce răspunsuri am ajuns, da’ pot să-ți vorbesc foarte mult 
ca să susțin, dar răspunsu e că transcede această chestiune tripartită, adică zonele de 
putere și de influență și aceste chestiuni care vor duce mai departe către instituirea 
ministerelor globale și cu tot, toată chestiunea asta transcede și noua teorie și să știi că 
trăim în chestiunea asta „de acum ori niciodată” și în care „Hai s-o facem repede până 
nu s-o trezi lumea”. La fel e și cu rușii, deci fiecare parte din, să știi că înțelegerea 
globală este ca fiecare parte, Rusia să-și împartă lumea, China să împartă lumea. 

sel.11-GoldFM 2021-12-07 15-00-00 
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.11): Tu știi cum s-au 

făcut împărțirile și pe zona Africii, cine-i în emisfera nordică, cine-i în emisfera sudică, 
cine ce se întâmplă acolo. Atuncea să știi că interesul în aceste țări care sunt cu dictaturi 
și care sunt opresive, aicea nu poa’ să iasă oamenii de știință și să vorbească și să ducă 
mai departe, noi am trăit în comunism și știm ce s-a întâmplat acolo. Chiar dacă Rusia 
spune că ea e un socialism democrat acolo. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.11, rep.00:23): E democratic.  
Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.11, rep.00:24): Și 

capitalism, nu e. În China știind că au detectat ăia de la Wuhan și de nu știu ce și au 
vorbit și unii au fost dup-aia, unii care au vorbit sunt dați dispăruți acolo de, de luni de 
zile, nu se mai știe ce-i cu ăia acolo, ce s-a întâmplat, ăia care au vorbit. Deci eu revin, 
adică e o chestiune la nivel global, linia este clar neo-marxistă, neo-comunistă. Toate 
aceste 190 de guverne merg la unison, indiferent și și-au împărțit sferele de influență și 
lumea. Ele de fapt sunt cele trei partide ale lumii, ca să înțeleagă lumea că d-aia le 
numesc eu tripartite. Deci Rusia e un partid, toată exact cum am fi PNL-u, ăștia sunt, 
chinejii sunt PSD-u, înțelegi? Și cine mai vrei tu, nu știu care, sunt americanii, ăia. Deci 
ăștia trei partide, cum ziceai tu la un moment dat ... 

Cozmin Gușă (moderator, sel.11, rep.01:12): UDMR-u sunt minoritari, sunt minoritari 
americanii, merge, UDMR-u.  

Bogdan Comaroni (jurnalist; invitat prin legătură audio; sel.11, rep.01:14): Ei sunt 
udă mereu. Deci cum ziceai tu la un moment dat că pe plan mondial către asta se va 
ajunge la un moment dat, către o alternanță la guvernare, tu ai avut acu un timp, ai scris 
tu într-un editorial și am apreciat și chiar am fost invidios că nu m-am, că nu m-am prins 
eu atuncea să zic asta, da’ de aia nici nu te-am felicitat, uite te felicit acuma că eram 
invidios. Deci cum ai zis tu că se va ajunge la o alternare a puterii pe plan mondial, în 
preambul la faptu, că va fi și un guvern mondial și un parlament mondial, cu 
reprezentant dup-aia regional. (sel.11, rep.01:52) Asta e dovada acuma și prin ceea ce 
trăim că alternanța la guvernarea mondială va fi făcută de cele trei mari partide, partidul 
Rusia, partidul China și partidul Statele Unite, care-și vor împărți electoratul, între 
ghilimele, pe plan mondial prin globalizare, putere economică prin tot ce vrei tu să fie, 
care vor gestiona lumea prin crize, prin tot, adică tot sistemu pe care noi l-avem în 
România, guvernare prin crize, prin tot, (...) ăsta se va aplica pe plan mondial. După ce 
am studiat asta că acu răspund la întrebarea ta, este singura concluzie la care am ajuns 
și care mi-o confirmă și faptul, ți-am zis că 190 de guverne sunt înțelese, orice ar fi se 
duc către această direcție, tot. Asta ți-arată că altcineva în spate, deci nu se poate, adică 
nu e. Nu mai este independență locală, teritorială, suveranitate, nu mai există nimic. Și 
ăștia sunt înțeleși. Jupânu Putin cu Jupânu Xi, cu Biden, ce-i în spatele lu’ Biden acolo, 
știu exact, s-au înțeles. Deci pe următorii ani, ce se întâmplă va fi alternanța la guvernare 
numa’ între aceste forțe mondiale și va apărea prin crizele astea pe care le vor cere 
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societățile astea de care tu vorbești, că așteaptă normalitatea. Ce le-a zis, mă, ăsta cum îi 
zice, Schwab ăla, că a zis că nu veți avea nimic.  

Cozmin Gușă (moderator, sel.11, rep.03:07): Noul sol, da.   

Analizând raportul de monitorizare și audiind secvențe din înregistrarea emisiunii  
”Ce-i în gușă, și-n căpușă!”, ediția din 7 decembrie 2021, membrii Consiliului au 
constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea prevederilor articolelor 40 alin. (4) și 
art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora moderatorii 
programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile 
acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea, să 
asigure o distincție clară între fapte și opinii, iar informarea cu privire la un subiect, fapt 
sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat o informare 
corectă, verificată și imparțială a publicului, întrucât, pe de o parte, moderatorul Cozmin 
Gușă nu le-a solicitat invitaților emisiunii să probeze afirmațiile acuzatoare făcute la 
adresa unor persoane și instituții ale statului pentru a permite publicului să evalueze cât 
de justificate sunt acestea, iar, pe de altă parte, unele dintre informații aduse la cunoștința 
publicului au fost susceptibile de a fi demonstrate, iar altele nu au fost verificate și 
prezentate în mod imparțial, după cum urmează: 

De exemplu, atât moderatorul emisiunii, Cozmin Gușă, cât și invitații emisiunii au 
făcut afirmații acuzatoare la adresa d-lui Raed Arafat potrivit cărora Asociația Salvital care 
coordonează SMURD-ul în județul Hunedoara și în alte localități din țară, ”sub 
patronajul lui, așa se scrie aicea, a SMURD-ului, deci și a lui Raed Arafat.”  este 
implicată în ”activități ilegale” , că ”Arafat este cel care a adus ultimul model de 
coronavirus în România, Omicron, el l-a adus, el l-a răspândit și voi demonstra 
acest lucru. A   făcut-o din inconștiență, a făcut-o din incompetență, nu cred c-a 
făcut-o cu rea intenție. Dac-a făcut-o cu rea intenție e de-a dreptul criminal. Și a 
răspândit-o nu numa’ în România, această variantă ci și în Europa”. (afirmații 
făcute de moderator), ”... el face așa zisele licitații și achiziții la prețuri exorbitante, 
tot el a ajuns să procure sau să nu procure medicamentele esențiale pentru, 
pentru oameni. ... o bună parte din ei nu mor din cauza pandemiei sau mor din 
cauza pandemiei pentru că nu li s-au administrat la timp medicamente”, ”a reușit 
să încurajeze distribuirea pe bani grei pe piața românească și a vaccinurilor și a 
unor medicamente și a unor aparate și chiar astea de oxigen, de pompieri, salvări, 
elicoptere, toate astea aduc și sprijin internațional nu numai bani.”, ”... Direcția 
Națională Anticorupție care i-a deschis cele trei dosare... e vorba de modul 
fraudulos în care, sau prezumtiv fraudulos, mă rog, în care Arafat a achiziționat 
diverse materiale indispensabile (...) combaterea pandemiei (...) fără licitație,  cu 
prețuri mult mai mari, la o calitate inferioară, cu parandărăt, până la urmă, 
probabil.”, ”au fost achiziționate pentru toate organizațiile din țară ale 
pompierilor, mașini de spălat, haine, cu 30 de mii de euro bucata, o mașină de 
spălat haine. Sunt centre d’astea de pompieri în diverse localități care au 8-10 
pompieri și au un incendiu la un an, la doi ani sau două incendii pe an și numa’ 
atunci se spală, că astea-s uniformele lor care sunt spălate, echipamentele lor 
după incendiu după ce se afumă. Păi cum să dai atâția bani. Deci toată lumea cu 
capu’ acasă știe că prețurile sunt mult mai mici, plus mentenanța uriașă. Astea nu 
pot fi decât cu parandărăt.”, ” ...susținătorilor lui sunt mulți pentru că sunt 
oameni de afaceri foarte puternici care au beneficiat de cont de „licita”, așa zisele 
licitații organizate de, de Arafat.”, ”... Arafat a răspândit practic în România, 
varianta Omicron și nu numai în România...”. (afirmații făcute de jurnalistul Sorin 
Roșca Stănescu), fără ca moderatorul să aducă dovezi în sprijinul acestor afirmații 
acuzatoare, pe de o parte, iar, pe de altă parte, să-i solicite invitatului emisiunii să 
probeze astfel de afirmații pentru ca publicul să evalueze cât de justificate sunt acestea, 
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fapt ce constituie o încălcare a atât a prevederilor art. 40 alin. (4) cât și a celor stabilite 
la art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. 

În același context au fost făcute afirmații acuzatoare de către moderator la adresa 
d-nei Ana Cătăuță despre care a afirmat că ”a ajuns vicepreședinte la una dintre 
camerele Parlamentului și să spunem una dintre șefele poterei, poterei împotriva 
jurnaliștilor, făcută pe bani guvernamentali, întru protecția lui Raed Arafat... 
doamnă decan, descrisă într-o investigație făcută de Iosefina Pascal ca fiind un 
fel de matroană a contractelor pe bani mulți printre profesorii de la celebra 
SNSPA și a lucrărilor de doctorat date ... cu această etichetă de decan al 
Facultății de Comunicare, a coordonat activitatea pe bani mulți a unor ONG -uri, a 
unor reprezentanți ai unor ONG-uri străine...”, ”Sigur, ajunsă acolo pe pile.”, că 
există un efect de timorare la adresa presei care încearcă să dezvăluie anumite 
chestiuni ilegale, fără să prezeinte dovezi în susținerea acestora și fără să verifice dacă 
acestea sunt veridice și prezentate în mod imparțial, afirmații de natură să contravină 
acelorași prevederi legale, invovate anterior. 

De asemenea, invitatul Bogdan Comaroni a făcut afirmații acuzatoare la adresa 
politicienilor și instituții, în general, potrivit cărora ar exista ”... o mare afacere între 
politicieni între massmedia, între medici și între industria Pharma ca plătitoare 
...”, că ”s-a făcut comisie rogatorie ca să-l convingă cu America pe treaba asta, ca 
să aibă acces la contracte și la comisioane, acolo l-a durut cel mai tare pentru că 
prin comisia rogatorie poți să vezi în America unde s-au dus comisioanele de la 
companiile astea de Big Pharma, da?”, la adresa prim-ministrului Nicolae Ciucă, 
despre care a afirmat că este omul Pentagonului, în contextul în care, potrivit 
Constituției, primul-ministrul este desemnat de către Președintele României în urma 
consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ori, dacă nu există o 
asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. 

În legătură cu eficiența vaccinului împotriva Covid-19 au fost făcute afirmații care 
nu au asigurat imparțialitatea informațiilor, atât de către moderator, cât și de invitatul                
Bogdan Comaroni, potrivit cărora virologul Virgil Păunescu ar fi declarat că ”acest 
vaccin administrat pune la pământ imunitatea naturală a organismului, dozele în 
cascadă care se dau, care forțează o imunizare peste măsură, de fapt rezultatu 
final va fi o scădere a imunității și o apariție a bolilor autoimune, o spun 
specialiștii, ăsta este virolog Virgil Păunescu. (...), fără să-i solicite acestuia punctul 
de vedere cu privire la aspectele prezentate, pentru ca informația să fie corectă și 
imparțială, astfel cum dispun prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. 

De asemenea, moderatorul și invitatul Bogdan Comaroni au făcut comentarii cu 
privire la anticorpii pe care îi oferă vaccinul împotriva COVID-19, cum se manifestă 
sistemul imunitar și virusul SARS-Cov2, inocularea în organism a unor substanțe în 
cascadă, că se induce în organism imunizări artificiale sau pseudo imunizări artificiale, 
că virușii sunt ”celule informaționale”, că ”nu mai ai dreptul la transplant dacă nu ești 
vaccinat. Deci ăla de e pe patul de spital și tre’ să primească transplant de, de 
ficat, de rinichi, de orice, n-are voie decât dacă-i vaccinat.”, ”se impune 
vaccinarea obligatorie, ... ” și alte asemenea exemple, fără ca aceste informații să fie 
prezentate de către specialiști din domeniu pentru ca publicul să fie corect și imparțial 
informat. 

Sub acest aspect, membrii Consiliului au constatat că informațiile aduse la 
cunoștința publicului de către radiodifuzor au fost lipsite de obiectivitate, incorecte, 
neverificate din surse sigure, multe dintre acestea s-au bazat pe aprecieri subiective, pe 
supoziții și pe concluzii personale care nu au confirmat corectitudinea și veridicitatea 
acestora, fapt ce reprezintă o nesocotire a prevederilor invocate privind asigurarea 
informării corecte a publicului.  
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Distinct de aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a 

făcut o distincție clară între fapte și opinii, având în vedere că afirmațiile şi informaţiile 
prezentate  în timpul emisiunii analizate nu pot fi catalogate ca fiind simple “opinii”, 
“judecăţi de valoare” sau “convingeri”, în condiţiile în care din conţinutul acestora rezultă 
că au constituit acuzaţii factuale, ce reies din exemplele prezentate anterior, 
susceptibile de a fi demonstrate şi probate, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor 
art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului 
fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie 
să asigure o distincție clară între fapte şi opinii. 

În consecință, Consiliul consideră că informarea corectă a publicului este o condiţie 
esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul 
major pe care le are nu numai televiziunea, dar și radioul, în rolul său de a informa 
publicul în mod corect și imparțial. 

 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 la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, precum și de faptul că 
radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior, pe parcursul ultimului an, cu 1 somație și 4 
amenzi, prin deciziile nr. 220/26.08.2021 (somație publică), nr. 427/17.11.2021 
(amendă de 5.000 lei), nr. 150/10.03.2022 (amendă de 50.000 lei), nr. 222/07.04.2022 
(amendă 10.000 lei), nr. 223/07.04.2022 (amendă de 100.000 lei), pentru încălcarea 
acelorași dispoziții legale în materie de informare corectă și demnitate umană, membrii 
Consiliului au propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 5.000 de 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. 

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANGUS RESOURCES SRL având 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 din București, se sancţionează cu amendă de 
5.000 lei pentru încălcarea prevederilor  articolelor 40 alin. (4) și 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 pe postul GOLD FM, în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 
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3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, 
următorul text: 

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

amendă de 5.000 lei, deoarece, în cadrul emisiunii ”Ce-i în gușă, și-n căpușă!”, ediția 
din 7 decembrie 2021, au fost făcute afirmații acuzatoare la adresa unor persoane și a 
unor instituții ale statului că ar fi fost implicate în activități ilegale și că au făcut licitații și 
achiziții la produse medicale împotriva COVID-19 la prețuri exorbitante, fără ca 
moderatorul să solicite invitaților să probeze astfel de afirmații pentru ca publicul să 
evalueze cât de justificate sunt acestea și să asigure o informare corectă și imparțială a 
publicului printr-o distincție clară între fapte și opinii, astfel cum prevăd dispozițiile art. 
40 și 64 din Codul audiovizualului. 

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