
 
 

Decizia nr. 320 din 05.10.2021 
privind sancționarea cu somație a  S.C.NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI  

ŞI ASOCIAŢII S.A.,  
cu sediul în Bucureşti, str. Loius Pasteur nr. 45A, CUI RO 30151536  

E-mail: nasul.radumoraru@gmail.com 
 
 

- pentru postul NAȘUL TV   
Bucureşti, București, Calea Victoriei, nr. 21-23, sector 3 

 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 octombrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamației 
înregistrate sub nr. 4413/19.05.2021 cu privire la emisiunea Să vorbim despre tine 
difuzată de postul de televiziune Nașul TV în data de 18.05.2021.  

 Postul de televiziune NAȘUL TV aparţine S.C. NAŞUL, PRIETENII DE 
PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.5/14.12.2011 şi 
decizia de autorizare nr. 1815.2/08.02.2021). 

 În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 
66 din Decizia  nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
Art. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, 

de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi 
echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor 
puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere 
publică. 

În fapt, postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 18.05.2021, în direct, în 
intervalul orar 22:04-00:35 emisiunea Să vorbim despre tine. Emisiunea a fost difuzată 
cu semnul de avertizare AP. Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de 
până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia.  

Nu au fost prezentate înainte de difuzarea emisiunii motivele pentru care este 
restricționată vizionarea. 

Moderatoare: Calitescu Gabriela Cosmina 
Invitat: Radu Moraru 
În partea de jos a ecranului au fost afișate următoarele informații: 20 MAI, ORA 9:00, CASA 

POPORULUI; tel: 0759 812 912 / Telegram, Signal: 0762 090 780. 
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Subiecte discutate în cadrul ediției monitorizate: evenimentul care urma să aibă loc pe 
data de 20 mai, ora 09:00 în Piața Constituției; pandemia cu noul coronavirus; raportul 
Ministerului Sănătății privind decesele cauzate de Covid-19. 

Conform raportului de monitorizare:  
”Sel 1 (rep 16:15-17:53, sel 22.mp4) Introducere moderatoare: Bună seara, dragi români, 

oriunde v-ați afla! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii „Să vorbim despre tine”, locul unde vocea 
ta contează, este auzită și este importantă pentru noi, pentru că aici nimeni nu e nimeni. Și în 
această seară, vom vorbi cu cât mai mulți români despre un eveniment extrem de important 
care va avea loc pe data de 20 mai, ora 09:00, când vom lupta împreună pentru o Curte 
Constituțională română, cât mai aproape de poporul român. CCR este o instituție vitală pentru 
națiunea română. CCR nu este un accesoriu pentru politicienii aflați la putere, nu trebuie să fie 
un instrument politic. Puteți intra în legătură directă cu noi la numărul afișat pe ecran, iar pe cel 
de-al doilea număr puteți să transmiteți mesajele dumneavoastră pe cele două aplicații Signal și 
Telegram. Vom continua și astăzi să vorbim despre acest trist și complicat tablou al pandemiei, 
după cum vedem parcă fără final. Voi spune și azi, aici, la nesfârșit, că la Nașul TV suntem 
pentru voi, dragi români, o insulă a libertății, a gândirii fără cenzură și granițe. Gândiți singuri, o 
clipă măcar, despre tot ceea se întâmplă în jurul vostru și trageți voi concluziile. Nu vă lăsați 
manipulați, nu vă lăsați cenzurați, adevărul locuiește în voi. Nu uitați acest lucru atât de 
important. Iată, haideți să vedem repede cartonul cu statistica de astăzi, nu mai punem încă o 
dată întrebarea: în condițiile în care mortalitatea este, nu mai știm care este... că clar nu mai e 
0,26, având în vedere raportul oferit de Ministerul Sănătății, cifra dată de sursele oficiale, să ne 
înțelegem, mai avem de-a face cu ceea ce se numește pandemie? Răspunsul matematic, 
științific, este clar nu. Iată, o surpriză în această seară, colegul meu, Radu Moraru, este în 
platou. Bună seara, Radu!  

 
Sel 2 (rep 18:04-26:19, sel 22.mp4) Radu Moraru: Da, chiar și eu îmi doresc să fiu seară 

de seară, dar cel mai mult îmi doresc să începem să câștigăm noi, cetățenii, fiindcă altfel, de ce 
mai fac emisiuni? Nu știu, eu, dacă văd că nu ne trezim și nu facem ceva și o să ne întrebe 
copiii noștri - bă, da voi ce ați făcut?- cum îi întreb eu pe tinerii noștri frumoși, da, până în 25-30 
de ani sau pe studenți, pe elevi de liceu, bă, voi nu vedeți că v-au fraierit ăștia? V-au fraierit, 
da? Un an de zile v-au furat din viață, când e cel mai bun moment acuma, fără petreceri, fără 
vacanțe ca lumea, fără... stat ca găinile în casă, da?  

Calitescu Gabriela Cosmina Fără teatru, fără cinema, fără ieșit la un suc cu prietenii... 
Radu Moraru: Da, asta n-a fost viață. Dacă întrebi orice prieten, da, n-a fost viață. Și eu le 

spun, bă fraierilor, nu vedeți acuma, că repede vă cheamă la școală că le e teamă nu 
cumva să vă plimbați joi dimineața la 9, acuma, joi, și brusc, gata, începe școala... păi, 
unde-i frate? Nu mai e Covid-ul? Acum 2 săptămâni ne înmormântau iar. Să ne vaccinăm! 
Că vine Covid-ul! Și uite că acuma... da, asta vă spun, dragi tineri, nu mai fiți fraieri! Din 
păcate, mulți din generația mea sunt fraieri. Și d-aia ne merge prost de 31 de ani. Veniți! 
Voi sunteți crema. Trageți o chiuleală, fraților, asta e! Da? E, poate să înceapă școala și 
vineri, da? Și repet, vorbesc de București acuma, că aicea e efortul mic de făcut. Juma de 
oră, o oră, veniți frate în Piața Constituției, da? Sau Casa Poporului. Metrou Unirii sau 
metrou Timpuri... nu, cum îi spune? Izvor! 

Calitescu Gabriela Cosmina Izvor! 
Radu Moraru: Treceți pe acolo juma de oră sau o oră, ne întâlnim, ne vedem, noi o să 

facem... o sa avem o mare surpriză de acolo... 
Calitescu Gabriela Cosmina: Vrei să le-o dai în seara asta? Eu zic că mai bine nu, mai bine 

la fața locului. Eu așa zic. 
Radu Moraru: Da, veți avea o mare surpriză cu toții, dacă e surpriză e surpriză, numai eu o 

știu, da? 
Calitescu Gabriela Cosmina: Eu o intuiesc, dar nu spun nimic. 
Radu Moraru: Dacă Gabriela nu vrea în seara asta, atuncea o țin și pentru tine surpriză... 
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Calitescu Gabriela Cosmina: Eu o intuiesc, dar nu spun nimic. 
Radu Moraru: Așa... și hai frate să arătăm că suntem mulți și că nu mai putem. Azi 

vorbeam cu o groază de personalități publice în România și își făceau cruce, cum adică au 
murit 227 de români în 2020 de Covid? 

Calitescu Gabriela Cosmina: Păi raportul lor... 
Radu   Dom`le, nu-mi vine să te cred, zice, și așa a fost greu să te cred, ai avut dreptate și 

aproape că nu mă credeau. 
Calitescu Gabriela Cosmina: Mulți sunt așa.  
Radu Moraru: Și le-am trimis raportul, da? Le-am trimis raportul Ministerului Sănătății. 

Răducu, dacă-l ai, pune-l... pune-l pe tot, eu dacă vrei ți-l dau, asta e ca să nu zică lumea c-am 
scos noi dintr-o pagină, asta e ce am scos... ce a scos Mihai, este analiza deceselor pentru 
niște coduri raportate de spitale... Bun! Din datele raportate de spitale către INSP – Centrul 
Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică, conform prevederilor Ordinului pe 2006 
pentru anul calendaristic 2020 s-au raportat în număr de 26.106 decese, dintre care, țineți-vă 
bine, da... dintre care 227 decese cu diagnostic principal Covid-19. Și aicea e întrebarea, pentru 
227 de oameni, când de cancer mor peste 4100 într-o lună... 

Calitescu Gabriela Cosmina: Da. 
Radu Moraru: Și asta de ani de zile, adică nu s-a întâmplat să fie un val de cancer. Pentru 

asta am ținut noi România blocată. 
Calitescu Gabriela Cosmina: Că nu am ținut-o pentru hepatita A, pentru hepatita B, pentru 

hepatita C, pentru leucemie, pentru TBC... 
Radu Moraru: Nu, dar pentru nicio boală din lume nu se ține, dar nu se ține, nu omori totul. 

Nu distrugi o națiune întreagă pentru că toți oamenii au rămas afectați. Jumătate dintre români 
probabil că sunt speriați și acuma de Covid și nu e vina lor. Și de aia zic, băi copii, voi vă 
prindeți repede, imediat. Pe cuvânt, dacă aveam talentul lui Cheloo, lui Puya, lu... chiar 
voiam să fac un rap, un cântec așa, da? Să vă scot la o chiuleală mare, da? Că până 
acuma n-au vrut să vă cheme la școală. Brusc, acuma... i-au zis Ministrului Educației fă, 
bă, ceva că iese Bucureștiul în stradă. Ies tinerii că nu mai merge acuma, le-au aruncat 
repede așa, vine... hai repede o terasă, hai luați de aicea fără mască... 

Calitescu Gabriela Cosmina: Fără restricții în a circula noaptea... 
Radu Moraru: Da. De disperare și apoi iară strâng lațul, uite așa, au început deja să-l 

strângă și acuma ajungem la părinți pentru că buba e la părinți. Să existe părinți în România, 
hai nu în România, în București, că vorbim de București și vorbim de faptul că întreg Bucureștiul 
să facă eforturi fiincă țara tot a făcut eforturi. Bucureștiul, dar practic după știrea de astăzi cu 
copiii, ar trebui toată țara să iasă. Pe 20 ar trebui în toate orașele, acolo unde vă strângeți de 
obicei, ieșiți frate, e vorba de copiii voștri. Dacă voi v-ați înțepat că vreți să plecați în concedii, în 
excursii pentru cine știe ce motiv tâmpit și vă supuneți acestui experiment, treaba voastră. Mă, 
da și copiii voștri? Că aici e drama. Noi vorbim de minori, unde tu ca părinte iei decizia pentru 
copil. 

Calitescu Gabriela Cosmina: Pe mine mă îngrozește acest lucru și îți spun și de ce, pentru 
că l-am avut aici, în nenumărate seri, pe domnul doctor Alexandru Micu care ne-a arătat foarte 
clar unde am ajuns după 25 de ani cu aceste vaccinuri care au venit în România. Și unde 
vorbim de foarte mulți adjuvanți de aluminiu, unde vorbim despre foarte mulți adjuvanți de toate 
tipurile, avem o populație îmbolnăvită datorită acestor vaccinuri și nu răspunde nimeni, darămite 
pentru un vaccin despre care nu cunoaștem mare lucru și care este în fază de testare. Cum să 
faci așa ceva?  

Radu Moraru: Și care scrie că nu e sigur. Bun! Eu înțeleg, de exemplu... 
Calitescu Gabriela Cosmina: Autoritățile au spus că este sigur și avem salvate... 
Radu Moraru: Păi scrie în prospectul vaccinului. 
Calitescu Gabriela Cosmina: Eu știu, dar iar, la fel, revenim la campaniile de vaccinare pe 

care le-au făcut televizate, da... Gheorghiță, doamna doctor, nu știu cum o cheamă... mă rog, 
nici n-are importanță că din punctul meu de vedere un medic nu poate să-ți spună... 
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Radu Moraru: Toți, Beatrice Mahler... 
Calitescu Gabriela Cosmina: Exact, despre ea era vorba. Nu poți să spui că e un vaccin 

sigur, este sigur, vaccinează-te! Și eu mă vaccinez. Iar la fel, acum spotul acesta care este cu 
oameni din diverse domenii de activitate, este absurd... 

Radu Moraru: Da, putem să vedem, uite... 
Calitescu Gabriela Cosmina: Nu poți să spui că mă întorc la muncă și dacă mă vaccinez... 
Radu Moraru: Răducu, putem să vedem un spot și să-l comentăm puțin? Dă-ne un spot, 

două, ca să vedem minciunile, să vedem cum vă mint și repet, tinerii trebuie să deschidă 
rapid telefoanele, comunicați, pe 20, nu mergeți la școală, chiuliți! 

Calitescu Gabriela Cosmina: Da, o să fac și eu cum face (neinteligibil). Anunțați-vă, pe 
Tik Tok, pe Instagram, pe Facebook, pe Vimeo, da? Pe toate aplicațiile, anunțați-vă 
prietenii, trebuie să fim împreună. Avem această obligație, de a fi acolo pentru Constituția 
României. 

Radu Moraru: Nu, ei trebuie să vină să-i pedepsească. Gabriela, ei nu trebuie să știe 
neapărat și Constituția. Eu, la vârsta de 20 de ani, știam eu ce-i Constituția? Sau 21 de ani... 

Calitescu Gabriela Cosmina: Păi aici e marea noastră problemă, Radu. Aici e mare noastră 
problemă. 

 
Sel 3 (rep 36:29-37:55, sel 23.mp4) Calitescu Gabriela Cosmina: Trebuie să ne rugăm toți 

cei... 
Radu Moraru: Da. 
Clitescu Gabriela Cosmina: Toți cei care... nu știu, suntem conștienți și... 
Radu Moraru: Și eu zic la fel, trebuie să ne rugăm, dă Doamne să treacă tinerii în Piața 

Constituției joi la ora 09:00 dimineața, chiuliți și voi la primele 2 ore, treceți, salutați 
Curtea Constituțională și dăm jos Legea 55 și apoi să-i dăm jos p-ăștia. Gata. Gata, după 
ce toți care au... toți cei care au pus botul la Legea 55, la revedere! Nu se mai ocupă ei de copiii 
noștri, da? Ne ocupăm noi de copiii noștri, de nația noastră și de beehee... că asta-i, o țară 
condusă bine și cu niște patrioți adevărați și creștini vor avea grijă și de beehee și de restul. Să 
fiți iubiți! Să fim uniți și nu uitați, mai multe eu n-am ce să vă spun că nu... mai de speriat decât 
ne-au speriat ăștia în 2, 3 zile cu marea lor minciună, 227 de oameni au fost murit de Covid, 
pentru asta au făcut nenorocirile astea și cu vaccinarea copiilor, ce să mai spun? Beehee! 
Beehee! Beehee! 

Calitescu Gabriela Cosmina: Mulțumesc tare mult, Radu, dragi mei, rămâneți pe Nasul TV, 
luăm un scurt moment publicitar (...)” 

După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea unor secvențe din 
înregistrarea emisiunii ce a făcut obiectul sesizării adresate Consiliului, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţiile legale impuse de 
dispozițiile art. 66 din Codul audiovizualului, respectiv prezentarea echilibrată a punctelor de 
vedere referitoare la subiectele de interes public abordate, inclusiv a unui punct de vedere 
aflat în opoziție.  

Astfel, după analizarea modului de prezentare a temelor de interes public general 
social abordate în emisiune, privind evoluția și efectele Covid 19 și recomandarea de 
vaccinare a minorilor, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost comentate de 
către moderatoarea emisiunii și invitatul acesteia într-un mod lipsit de imparțialitate și 
echilibru, situație de natură să afecteze cu evidență echilibrul informării publicului cu 
privire la temele aduse în atenția sa și, implicit, formarea liberei opinii a acestuia.   

Membrii Consiliului au constatat că punctele de vedere prezentate în emisiune nu 
au asigurat echilibrul și imparțialitatea necesare informării publicului cu privire la 
subiectele de interes public abordate, întrucât afirmațiile și comentariile prezentatoarei și 
a invitatului au fost în sensul susținerii unei opinii subiective, personale, a existenței unei 
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alte stări de fapt decât cea prezentată de oficialități referitor la efectele vaccinului anti 
COVID 19 sau victimele epidemiei, situație de natură să influențeze percepția și opinia 
publicului telespectator, fiind afectată astfel libera formare a opiniilor față de temele 
abordate. (Ex: Dacă voi v-ați înțepat că vreți să plecați în concedii, în excursii pentru cine 
știe ce motiv tâmpit și vă supuneți acestui experiment, treaba voastră. Mă, da și copiii 
voștri? Că aici e drama. Noi vorbim de minori, unde tu ca părinte iei decizia pentru copil. 

Calitescu Gabriela Cosmina: Pe mine mă îngrozește acest lucru și îți spun și de ce, 
pentru că l-am avut aici, în nenumărate seri, pe domnul doctor Alexandru Micu care ne-a 
arătat foarte clar unde am ajuns după 25 de ani cu aceste vaccinuri care au venit în 
România. Și unde vorbim de foarte mulți adjuvanți de aluminiu, unde vorbim despre foarte 
mulți adjuvanți de toate tipurile, avem o populație îmbolnăvită datorită acestor vaccinuri și 
nu răspunde nimeni, darămite pentru un vaccin despre care nu cunoaștem mare lucru și 
care este în fază de testare. Cum să faci așa ceva? ) 

Astfel, Consiliul a constatat că discuțiile ce au dat conținut emisiunii au fost  lipsite 
de neutralitatea necesară dezbaterii unor subiecte de interes general, în emisiune fiind 
prezentat, în fapt, un singur punct de vedere, o singură perspectivă, în speță opinia 
privind pericolul reprezentat de vaccinarea copiilor, lipsind punctul de vedere aflat în 
opoziție, eventual al unui specialist, impus de norma legală, care să favorizeze libera 
formare a opiniilor.     

Potrivit dispozițiilor art. 66 din codul audiovizualului, în programele de ştiri şi 
dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, 
socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată 
libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în 
opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică. 

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.  

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

În temeiul dispoziţiilor 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. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI 
ASOCIAŢII S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.5/14.12.2011 şi decizia de 
autorizare nr. 1815.2/08.02.2021  pentru postul NAȘUL TV) se sancționează cu 
somație publică pentru intrare în legalitate de îndată  pentru încălcarea dispozițiilor 
art. 66 din Decizia  nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

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

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

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul 

NAȘUL TV deoarece, emisiunea Să vorbim despre tine, din data de 18 mai 2021, în 
care au fost prezentate subiecte referitoare la epidemia COVID -19 și vaccinarea 
minorilor, a fost difuzată cu nerespectarea prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului. 

 Conform prevederilor invocate, în programele de ştiri şi dezbateri informarea în 
probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie 
asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin 
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care 
problemele sunt în dezbatere publică.” 

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

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

 
Întocmit, Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene, 
 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 


