
 
Decizia nr. 309 din 22.06.2022 

privind somarea S.C. ANGUS RESOURCES S.R.L. 
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 22 iunie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 
924/29.01.2022, cu privire la emisiunea ’’Scamatoriile Iosefinei’’ din 25.01.2022, 
difuzată 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 raportului de monitorizare şi audierii înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile 64 alin. (1) lit. a) și b) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora 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. 
Redăm din raportul de monitorizare: 

Emisiunea „Scamatoriile Iosefinei” din data de 25.01.2022, difuzată în intervalul orar 16:00 - 
16:53:06. 

 Privind aspectele sesizate, după comentarea primelor subiecte ale emisiunii, la ora 
16:17:26, Iosefina Pascal (realizatoare) a făcut un sumar pe scurt (S1-rep.17.26, sel. GoldFM 2022-
01-25 16-00-00) al subiectelor care vor urma în emisiune. 

S1-rep.17.26, sel. GoldFM 2022-01-25 16-00-00 
Iosefina Pascal (realizatoare; rep.00:00-07:15, S1): Și revenim cu un articol halucinant 

din Germania, să vedeți ce măsuri de precauție își iau companiile de asigurări cu privire la 
oamenii vaccinați, da. Și tot în acel segment vom discuta despre pandemia de boli bizare și 
de evenimente tot la fel de bizare ce au loc în ultimele săptămâni. Să vedem ce interese are 
Pfizer mai nou și poate dacă punem cap la cap aceste informații o să ne dăm seama ce se 
ascunde în spatele acestei relaxări. În afară de discuția de ieri cu războiul și cu acest nou val 
de teroare mediatică, se ascund și alte interese și efectele adverse ale vaccinurilor, ale 
lockdown-urilor, ale crizei economice rezultată în urma acestui lockdown și așa mai departe. 
Timpu’ ăsta, oamenii își văd. Oamenii? Pharma își văd interesele.  

 
 Privind unul dintre aspectele semnalate, Iosefina Pascal a vorbit despre (rep.00:00-02:55, 

S2) despăgubirea cetățenilor din Germania, vaccinați împotriva Covid-19, care provoacă accidente 
rutiere.  

S2-rep.22.34, sel.GoldFM 2022-01-25 16-00-00 
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Iosefina Pascal (realizatoare; rep.00:00-02:55, S2): Și pentru o viață sănătoasă să nu 
mai consumăm propagandă și manipulare pe pâine, clar. Adică nu pâinea e problema, să știți 
că aud treaba asta, pâinea domne, îngrașă, nu, nu. Uite, propaganda și manipularea pe pâine 
e o problemă. După cum spuneam și în primul segment cele mai bine ascunse lucruri sunt 
chiar în văzul lumii și totuși sunt ignorate. Știre extrem de importantă din presa 
internațională, respectiv din presa germană. Nu? Hei, Germania. Asiguratorul ADAC este un 
asigurator de mașini, da? Foarte cunoscut, clubul general de automobile german cunoscut 
în toată lumea drept ADAC, a spus că nu despăgubește cetățenii vaccinați care provoacă 
accidente. Cum? Da. Deci te despăgubește dacă ai handicap locomotor, dacă ai diverse 
probleme, boli, boli, dacă ai, nu știu, altfel de accidente provocate din alte cauze ce nu țin de 
tine ci țin de integritatea ta fizică și mentală, dar nu în cazul vaccinului, nu în cazul 
drogurilor, evident, consumului de alcool, etc. Deci practic vaccinarea a intrat în aceeași 
categorie de „nu despăgubim” ca drogurile, ca alcoolul. Foarte interesant. Ați văzut știrea pe 
undeva? Nu. Asta ne dă totuși măsura faptului că ceva totuși. Domne, când vorbim de bani 
în lumea asta a șmecherilor acolo vezi realitatea și cel mai bun prognostic pentru ceea ce va 
urma este să te uiți la tranzacții, la bursă, la achiziții făcute de șmecherii Pharma și respectiv 
de cei care interacționează cu cetățenii vaccinați. Până acu’ era la nivel de conspirație treaba 
asta, că nu ești asigurat dacă provoci un accident din cauza unei efect advers al vaccinului. 
Deci până acu’ era o conspirație. Așa ne spuneau. Ce domne, cum, până acu’ era o 
conspirație că nu, în asigurarea de viață nu pui și posibilitatea nefericită a unor efecte 
adverse cauzate de vaccin, era conspirație. E realitate, la fel cum e realitate și despăgubirea 
în caz de accident provocat de efectele adverse cauzate de vaccin. 

 
Audiind înregistrări și analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au 

constatat că emisiunea ”Scamatoriile Iosefinei” din 25.01.2022 a fost difuzată cu 
încălcarea art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul audiovizualului, potrivit căruia, în virtutea 
dreptului fundamental al publicului la informare, radiodifuzorii trebuie 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 cadrul acestei ediții, prezentatoarea a făcut comentarii pe marginea unui articol 
publicat în Germania despre măsurile impuse de o cunoscută companie de asigurări din 
această țară în privința persoanelor vaccinate care ar provoca accidente rutiere. 

 Astfel, Consiliul a constatat că, în acest context, publicului nu i-au fost prezentate 
informații într-un mod obiectiv, imparțial și cu bună credință, în condițiile în care 
modalitate în care au fost făcute referirile la acel articol creau aparența că acesta ar fi un 
actual și ar avea legătură cu pandemia de COVID și vaccinurile împotriva coronavirusului, 
în realitate, potrivit verificărilor făcute online de către membrii Consiliului în cadrul ședinței 
publice, fiind vorba de un articol publicat în anul 2007 pe site-ul firmei de asigurări din 
Germania. Pe de altă parte, este de notorietatea procedura că în cazul vaccinării unei 
persoane, recomandarea medicală este ca aceasta să fie monitorizată în următoarele 15 
minute, pentru a putea fi evitate eventuale consecințe ale reacțiilor adverse, cum ar fi și 
stări de ameți ce ar putea perturba capacitatea de condus a unui vehicul.  

În aceste condiții, Consiliul a constatat că publicul nu a beneficiat de informare 
corectă, echilibrată și verificată, prezentată cu bună credință, așa cum se dispune la art. 
64 din Codul audiovizualului, în sensul căruia radiodifuzorii trebuie 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. 

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 



 3

  

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, membrii Consiliului au propus 
sancționarea radiodifuzorului cu somație publică.  

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 (2) 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 somație publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor 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 
somație publică, deoarece, în cadrul emisiunii ”Scamatoriile Iosefinei” din 25 ianuarie 
2022, informațiile despre un articol publicat în Germania cu privire la măsurile unei 
companii de asigurări în privința persoanelor vaccinate care ar provoca accidente rutiere, 
nu au fost prezentate într-un mod corect, imparțial și cu bună credință, cu asigurarea unei 
distincții clare între fapte și opinii, așa cum dispune art. 64 din Codul audiovizualului.” 

 

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 
 
 


