
 
Decizia nr. 427 din 17.11.2021 

privind amendarea cu 5.000 a S.C. ANGUS RESOURCES SRL 
Popești Leordeni, Str. Eclipsei nr. 3,jud. Ilfov 

C.U.I. 38461729 
 

- pentru postul de radio GOLD FM București 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 noiembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat sesizările nr. 10073/19.10.2021 și 10083/20.10.2021, precum 
şi raportul de monitorizare prezentat de Direcţia Control - Serviciul Inspecție cu privire la 
ediţia din 18.10.2021 a  emisiunii Ce-i în Gușă și-n căpușă 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 şi decizia de autorizare nr. 047.4-3/01.09.2015). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit. a) și 
b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

art. 64 (1) - În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii  
de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
Conform raportului de monitorizare:  
Conform raportului de monitorizare, postul de radio Gold FM, a difuzat în data de 

18.10.2021, emisiunea „Ce-i în gușă, și-n căpușă” (între orele 13:00 - 15:00, de tip 
magazin, a conținut interviuri, comentarii, muzică și moderator a fost Cozmin Gușă), în 
cadrul căreia, în prima parte, de la ora între orele 13:33 – 14:12 a fost invitat Marius 
Ghilezan (jurnalist, la telefon) și s-a discutat pe tema propunerii de guvern a USR, iar în 
partea a doua, între orele 14:16 – 15:00, a fost invitată Iosefina Pascal (investigatoare) 
și s-a discutat despre vaccin și vaccinare, tratamente și despre indicații 
medicamentoase (cu referire la „Arbidol”), conspirații și țări – experiment, dar și o 
anchetă privind o așa-zisă mituire a presei, privind campania de vaccinare. Privind unul 
dintre aspectele sesizate, Cozmin Gușă (moderator, sel.1) a susținut un monolog de la 
ora 13:29:18 (sel.3, sel.4), precizăm că a făcut anumite afirmații despre Mihai Bendeac 
(și despre vaccinare), dar și pe parcursul emisiunii (sel.1, rep.02:33; sel.2; sel.3, sel. 4, 
sel.6, rep.12:49; sel.7, rep.03:15, rep.28:34-29:09). S-au făcut afirmații despre anumite 
persoane și partide.  

 În prima parte a  emisiunii Cozmin Gușă (moderator) a făcut precizări despre temele de 
discuție cu invitații și a făcut unele afirmații despre Mihai Bendeac (sel.1, rep.02:33).   

Cozmin Gușă (moderator, sel.1): Ce vom discuta astăzi? Vom discuta în primul rând cu 
neobositul Marius Ghilezan, ce rimează cu ciocan, de la 13:30, despre Guvernu’ ăsta de 
operetă și felul în care va fi bine, bine, frământat în comisiile de audiere parlamentară. Sunt 
convins că nu vor pierde prilejul cei din PNL, PSD, mai ales, poate chiar și UDMR să îi ia la 
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întrebări pe cei din USR, pe oamenii lui Cioloș, care poate că o parte sunt pregătiți, dar marea 
majoritate lasă impresia că sunt destul de urechești și vom vedea cum vor decurge aceste 
audieri în discuția cu Marius Ghilezan. Dar, vom discuta despre anticipate și naționalism, în 
condițiile în care aproape 70% dintre români doresc un partid naționalist, un partid patriotic, 
ăsta este rezultatul unui sondaj INSCOP, al lui Remus Ștefureac, care e realizat împreună cu 
americanii, Remus Ștefureac fiind mâna dreaptă a lui George Maior, cât timp a fost acesta 
ambasador în Statele Unite, dar un sociolog respectabil, mult mai respectabil decât fostul său 
șef. De la 14:10, vine Iosefina Pascal cu scamatoriile ei, în sensul pozitiv al cuvântului, a 
făcut o investigație excepțională publicată (n.n. - lipsă conținut înregistrare) cu mulți bani. 
Cine au fost cei care au beneficiat de bani, cu ce preț, cine mai sunt pe listă, am înțeles 
că e un raport de peste 100 și ceva de pagini, Iosefina îl analizează în aceste zile și o să 
ne mai spună lucruri în această emisiune pentru că, pe fondul acestei mituiri a presei, 
dulăul democrației, dulăul de pază al democrației care este massmedia a început să 
schelălăie jalnic. (sel.1, rep.02:33) Nu vă mai puteți informa, sunteți nervoși, părerile apar 
distorsionate, apar excesive, așa cum s-a trezit și „Nae din baie”, pe numele său Mihai 
Bendeac, care, domne, ne ceartă pe toți cei care nu ne vaccinăm, acest Bendeac și 
monologul de la 13:25 îi va fi dedicat acestui actor cu pretenții de demolator, de doamne 
și domnișoare, asta am văzut eu că e la bază, în ceea ce-l privește, își pierde tot umorul 
în fața unei femei frumoase așa am înțeles, dar a devenit și geopolitician și o să 
discutăm despre această frondă în care el ne desfide pe toți cei care nu ne vaccinăm, ne 
pune la punct, din vasta lui cultură generală obținută în Institutul de Arte Teatrale și 
Cinematografice, asta este calificarea lui, de actor, adică de a imita pe unii ca mine, pe 
unii ca voi. Poate să joace și rolul meu că suntem chei amândoi așa că la un moment dat 
poate să joace și rolul lui Cozmin Gușă, să vedem cum o să mă interpreteze. Pozitiv, 
bineînțeles, după ce o să discut despre el în monologul meu de astăzi.  

 În cadrul prezentării unor articole din presă, înainte de discuțiile cu invitații, Cozmin 
Gușă (moderator), la ora 13:12:29,  Cozmin Gușă (moderator, sel.2) a prezentat un articol de 
presă al lui Cătălin Tolontan despre Dan Bittman, Diana Șoșoacă, Monica Pop și a vorbit și 
despre Mihai Bendeac și vaccinare.   

 Sel.2 - Despre vaccinare -Tolontan-- 13:13:43—13:14:43 (1 min);  
Cozmin Gușă: Un alt vector al „întunericului”, Cătălin Tolontan și ăsta rimează cu 

ciocan ca și Ghilezan. Deloc întâmplător, în ziua în care Mihai Bendeac îi atacă pe Dan 
Bittman, Șoșoacă și alții, doctorița Monica Pop, iese și el domne cu un editorial, ca să 
vezi, o să aibă legătură cu ce spun eu. Și îi face cu ou și cu oțet p-ăia care gândesc, care 
nu sunt de acord, care au văzut că degeaba te vaccinezi, că tot te infectezi, știți teoriile 
raționale ale lui Dan Bittman spre exemplu, care chiar a fost rațional, de la cap la coadă. 
Sunt mulți alții, eu l-am pomenit pe Dan Bittman pentru că atât Tolontan cât și Bendeac 
ăsta, îl pomenesc pe  Bittman pentru că dacă pomenești pe Bittman ești tare, are 
notorietate și Holografu’ și el. Vedeți, cum totul face sens, de la presa plătită (...)  

 Înainte de discuțiile cu invitații, privind unul din aspectele sesizate, Cozmin Gușă 
(moderator) a susținut un monolog de la ora 13:29:18 și a făcut anumite afirmații (sel.3, sel.4) 
despre Mihai Bendeac și despre vaccinare și vaccin. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.3): Mihai Bendeac, prieteni, un actor talentat, ne 
afurisește pe toți cei care nu ne vaccinăm. Atenție, omu’ e bazat. Acuză influență 
rusească. Și pentru că acuză influență rusească zice: „mi se pare o dovadă de 
imbecilitate”. Adică ce a zis Câțu, zice și el. Ce a zis Tolontan, astăzi zice și el. Și mai 
susține profundul geopolitician Bendeac, adhoc, că rata de vaccinare scade exact de 
acolo de unde era Cortina de fier, deci de după corti ...  

Cozmin Gușă (moderator, sel.4): (...) Gândirii lui, care este profundă, da? Și curată, 
cum e chelia mea, e și chelia  lui. De acolo el ne spune, domne, că are legătură cu 
geopolitica treaba asta, n-a intrat în teorii de tip ortodoxism , însă, deloc întâmplător, ce 
înjură Tolontan, ca și cum ar avea o partitură, înjură și el, adică Dan Bittman, Diana 
Șoșoacă, Mugur Mihăescu, cam aicea se întâlnesc cei doi mari gânditori la comandă, să-
mi fie cu iertare. (sel.4, rep.00:43) Bendeac nu mi-a fost simpatic de la început, când a 
apărut. Mi s-a părut că-i bisexual, eu n-am nimic cu homosexuali, așa, da’ bisexualii chiar 
nu-mi plac. Îi consider de o mare unsuroșenie, tocmai din dorința lor de a-și masca cu 
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orice preț, un lucru pe care nu vor să-l spună public, ba mai au și familii, ba nu știu ce. 
După ce-am aflat de la niște protectori de ai lui, că respectivul actor Bendeac nu este 
bisexual ci dimpotrivă, îi plac femeile de le-ar mânca pe pâine, am început să mă uit cu 
atenție și am râs deseori la scheciurile lui. De câteva ori m-am uitat și la „Ai umor!”,  unde 
într-adevăr îmi place de Cheloo, sunt fanul tău, iar pe Delia o apreciez și pentru că este una 
dintre cele două mari cântărețe românce alături de Andra, nu știu pe care să o pun pe primul 
loc, niciodată. Da’ și pentru că este o fată foarte inteligentă. Deci l-am luat la pachet și pe 
Bendeac, da’ acuma nu mai pot să-l iau. El se pregătește în postarea asta a lui și spune 
că știe că vor veni lături peste capul lui și că așa mai departe, dar conștiința, expertiza, 
sufletul, inima, rațiunea, știința, medicina, toate îl fac pe el să ne spună nouă ăstora, câți 
om fi, 70%, 60 și ceva la sută, 2% dacă am fi, că suntem imbecili. Apoi măi băiatule, din 
două una sau vrei și mai multă notorietate din cât ai, da’ crede-mă, ai destulă, te salută 
lumea pe stradă, te aplaudă, te pupă fetele pe chelie și-n altă parte, nu-ți mai trebuie 
notorietate în plus. Sau dacă faci parte din vreo unitate de asalt plătită, apropo de 
Tolontan și trusturile de presă că și (sel.4, rep.02:39) „Ringhie” a luat bani mulți de la 
Guvern pentru ca să ne propovăduiască vaccinarea cu un vaccin care nu e vaccin. 
Atuncea să-ți fie rușine, Mihai Bendeac, geopoliticianule, măi „cortina gândirii de fier”. 
Da’, știu că ai simțul umorului și-o s-o iei asta ca pe o pilulă amară, bineînțeles că ne 
așteptăm cu toții să ne înjuri în continuare pentru că neapărat tu trebuie să fii nu doar 
celebru, trebuie să fii nu doar frumos, cum poate ești, tu trebuie să fii și deștept mă 
băiatule și geopolitician dacă se poate. Hai noroc! Asta a fost cu Mihai Bendeac. 

 
 În prima parte a emisiunii, de la ora între orele 13:33 – 14:12 a fost invitat Marius 

Ghilezan (jurnalist) și s-a discutat pe tema propunerii de guvern a USR, iar Cozmin Gușă 
(moderator, sel.5), a vorbit despre unele măsuri privind pandemia pentru persoanele 
nevaccinate, preconizate a fi luate de către guvernul propus de USR. 

sel.5-GoldFM 2021-10-18 13-30-00 
Cozmin Gușă (moderator, sel.5): Revin la audieri. Ăștia vor fi audiați, o să luăm lista 

imediat, și-ți dai seama cum îi vor lua ăștia, că vor restrângerea pelerinajelor, inclusiv la 
bisericile ortodoxe sau greco-catolice, să fie pedepsiți nevaccinații în fel și chip, a 
medicilor care contrazic Guvernul, să fie eliminați din instituțiile publice ăia care nu 
respectă nu știu ce reguli. Sunt acolo în programul ăsta de guvernare, iar ei vor fi audiați, 
iar lista lor, dacă este s-o luăm așa, uite hai să, hai să te întreb eu pe tine o chestie, cum 
l-ai vedea tu pe Dan Barna, ministrul Afacerilor Externe, în locul lui ...    

 În partea a doua a emisiunii, între orele 14:16 – 15:00, a fost invitată Iosefina Pascal 
(investigatoare; s-a precizat: în legătură directă) și s-a discutat despre o anchetă privind o așa-
zisă mituire a presei, privind campania de vaccinare. 

 La început s-a vorbit despre o anchetă privind cheltuielile bugetare din timpul guvernărilor 
Iohannis (sel.6, rep.01:04) și apoi despre banii dați mass mediei privind campania de vaccinare 
și s-au făcut afirmații despre cum au tratat cei care au primit banii de la Guvern (sel.6, 
rep.12:34), problema vaccinării (sel.6, 02:55), vaccin (sel.6, 06:58). 

sel.6-GoldFM 2021-10-18 14-00-00 
Iosefina Pascal (invitată; sel.6): Mulțumesc de invitație domnule Gușă, ce să fac, uite 

nu știu ce am făcut în ultimii cinci ani, c-am fost plecată la Bruxelles, așa-i la modă să 
răspunzi. Dar știu ce au făcut în ultimii doi ani lăutarii ăștia de prin presă asta da, din 
păcate știu. Și am documentat sârguincios acest aspect și nu am terminat de 
documentat pentru că, evident ei publică aceste date așa cu jumătăți de, de adevăr și nu 
sunt anunțate pe nicăieri aceste plăți, nu a fost anunțată baza legală nu a fost evident 
discutată în comisiile juridice această bază legală pentru că oricum suntem țara în care 
guvernăm și împărțim banii prin OUG, prin HG, adică mă rog, na, este doar un mic 
capitol din marele jaf din pandemie care se întinde pe mai multe domenii. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.01:04): Din pandemie și nu numai, dă-mi voie să 
spun și eu câte ceva, au început să fie studiate capitolele de cheltuieli bugetare din 
timpul guvernărilor Iohannis, se pare că este un jaf generalizat, de la firme de avocatură 
care încasează milioane de euro pe an fără să facă nimic, alocate ministerelor dintr-o 
clientelă, se pare de sorginte johannistă, până la multe, multe, firme de consultanță 
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pentru orice s-ar întâmpla. (sel.6, rep.1:38) Acuma să spunem celor care ne ascultă și l-
au citit nici pe solidnews, nici pe contu tău de Facebook nici pe al meu, nici pe al altora 
care-au preluat ancheta ta, episodul 1, din „pandemita” care ucide gândirea obiectivă, 
unde tu ai aliniat cumva într-o anumită ordine cele mai importante sume alocate către 
mass media, asta este prima bombă. A doua bombă ar fi cestei sume nu sunt justificate 
din punct de vedere al Ordonanței de Urgență care stipula că prin aceste sume ar trebui 
să fie compensate pierderile pe care le-ar avea presa în pandemie, din pricina pandemiei, 
a muncii de acasă, pierderii de tiraj, (...) mai departe. Și trei, care este de fapt cel mai 
important, că în baza acestor sume plătite. practic a fost arestată gândirea obiectivă și că 
mare parte din cei care au primit aceste sume au refuzat să mai mediatizeze corect ceea 
ce s-a întâmplat în timpul pandemiei și ceea ce s-a discutat despre vaccinare, ce ar putea 
să fie periculos pentru oameni și n-a mai fost mediatizat, spunându-se mai mereu o 
poezie. În plus sigur c-o să apară și alte lucruri în discuția de astăzi pentru care te-am 
invitat și primul și în primul rând de fapt te felicit pentru acest demers igienic, cum l-am 
denumit eu ieri. Un demers igienic, pentru că marea murdărie de fapt se ascunde în 
acceptul reprezentanților mass-media de a fi lăutari, de a cânta doar după ce li se pune 
suta de lei, euro sau dolari la arcuș, sau la burduful acordeonului cum se obișnuiește, 
ceea ce este o mare, mare, rușine pentru profesia și ocupația pe care o reprezentăm 
amândoi,  tu din cea mai recentă generație, eu din generația de mijloc ca să zic așa. 
Mâine voi discuta aceste aspecte și cu cel din generația a treia respectiv SRS, tot pe 
baza anchetei tale. Te rog să prezinți câteva date sintetice care ți-au atras atenția precum 
și concluziile aferente acestei situații total neobișnuite care repet, ucide gândirea 
obiectivă, pe scurt. 

Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.04:17): Pe scurt, vorbim de 28, aproape 29 de 
milioane de euro decontați pe baza OUG 63 per 2020, ordonanță de urgență care în sine, 
în cadrul normativ în care a fost elaborată nu cuprinde fix ceea ce ai spus tu, adică 
pierderile suferite de aceste trusturi, publicații, jurnaliști independenți, nu contează, 
apărute în urma pandemiei. Aceste 28 de milioane de euro au ajuns conform calculelor 
făcute pentru primele 10 trusturi, publicații care au primit bani, la cele mai cunoscute, n-
aș vrea să le dăm numele. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.05:06): Ăștia sunt bani pentru un an de zile, ei au 
venit majoritar, cam din mai-iunie 2020 până în iunie 2021 și s-au decontat în două tranșe 
cum ar veni, decembrie 2020 și iulie 2021. Asta acoperă raportu’ tău, de circa 30 de  
milioane de euro. 

Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.05:24): Da, urmând să apară teoretic, dac-o să 
mai apară, dacă tot am făcut tam-tam pe tema asta, plățile din decembrie 2021, să vedem 
cum vor arăta acelea, pentru că la cât au terorizat populația, mă gândesc că procentul de 
decont va fi destul de mare, cel puțin pentru mainstream.  

Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.05:43): Care a fost mecanismu’, Iosefina? 
Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.05:47): Mecanismu’, conform celor care au 

măsurat eficacitatea acestei campanii de informare, adică „Bratul”, Biroul Român de 
Audiență Transmedia. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.05:59): Audit al tirajelor. 
Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.05:59): Audit al tirajelor, a fost numărul de 

persoane la care au ajuns aceste informații elaborate de Guvernul României, Ministerul 
Sănătății și ulterior transmise către aceste trusturi întru publicarea lor. Problema e că nu 
s-a rămas la ideea „hai că dăm un spot publicitar cu spălatu’ pe mâini, vaccinarea și 
atât”, nu. Acești bani au fost atribuiți în funcție de discursul și de politica editorială a 
acelor publicații, acelor trusturi, televiziune. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.06:39): Dacă Iosefina Pascal spune că 
vaccinarea și doar vaccinarea este bună și ea trebuie neapărat făcută de urgență și că 
virusu’ ăsta este foarte natural și periculos și tot ceea ce este narativul oficial, își ia 
banii.  

Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.06:57): Da. 
Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.06:58): Dacă Iosefina Pascal spune că, domne, 

vaccinu’ ășta nu    prea-i vaccin, pentru că nu ne imunizează și nu ne apără și în general 
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virusul ăsta este creat artificial, deci este foarte periculos, poate să sufere mutație, 
parte dintr-un război biologic, deci dacă Iosefina Pascal gândește, nu mai ia banii.  

Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.07:16): Corect. Exact, așa s-a și procedat. 
Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.07:17): Iosefina Pascal nu gândește, ia banii de 

la Guvern. Și când Iosefina Pascal gândește nu mai ia banii de la Guvern.  
Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.07:25): Da. Așa s-au format și grupulețe în 

interiorul în interiorul acestor trusturi, iar bănuiala mea momentan consolidată 50% pe 
informație dovedită și urmând ca restul de 50% să-l pot dovedi în proporție mare înainte 
să vorbesc, concluzia mea este că sunt persoane, lăutarii, i-am numit eu, din cadrul 
acestor trusturi, publicații, care au luat pe lângă banii primiți de firme în sine, prin 
intermediul firmelor personale sau PFA-urilo,r bani în plus pentru, de exemplu, a face 
emisiuni cu habar cu n-am ... 

Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.08:03): Raed Arafat. 
 Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.08:04): Exact. 
Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.08:04): Adică tu îl vezi aici, ca pe Radu Tudor, 

hai să nu ne mai ascundem în spatele degetului. Tu îl vezi pe Radu Tudor un potențial 
beneficiar, pentru că el a făcut emisiuni cu Raed Arafat? N-am nimic cu Radu Tudor, sunt 
amic cu el de 30 de ani, e din aceeași generație, 20 și ceva de fapt de ani. Dar el este cel 
care a făcut mereu emisiuni și a fost admonestat în public pe rețele de socializare pentru 
lipsa lui de obiectivitate la abordarea dialogurilor cu comandantul operațiunii cum îl 
numești tu, Raed Arafat. 

Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.08:40): Nu doar el, el oricum este un beneficiar 
direct al funcției și puterii lui Raed Arafat pentru că este membru în conducerea fundației 
pentru SMURD, fundație care tot spun de doi ani de zile, deține practic fiind marcă 
înregistrată, tot ce înseamnă echipament SMURD, tot ce înseamnă îmbrăcăminte, tot ce 
înseamnă utilaje SMURD, sunt pe fundație, astfel fundația deține SMURD-u și atunci 
normal că este o legătură directă. 

 Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.09:12): Mă, salvările astea care vin să ne ia pe 
noi, salvările, elicopterele care vin să ne ia pe noi sunt ale SMURD -ului? 

Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.09:19): Sunt ale fundației pentru SMURD. 
Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.09:22): Nu sunt ale statului român? 
Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.09:23): Nu. 
Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.09:23): Elicopterele astea care intervin? 
Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.09:25): Sunt achiziționate cu banii statului român 

dar dacă, simplu, dacă mâine pleacă Arafat sau se dezmeticesc ăștia și spun că nu e 
totuși singuru’ om care poate gestiona criza sanitară din România și îl înlocuiesc cu 
altcineva, pleacă cu tot.  

Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.09:42): Deci tu ne spui nouă, scuză-mă că deviez 
de la asta cu mita pentru presă, tu ne spui nouă că Arafat de fapt nu este dat afară din 
structura statului român, pentru că statul român a avut această tâmpenie ca de-a lungul 
vremii, să achiziționeze cu banii noștri această aparatură pentru Arafat și fundația lui? 

Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.09:25): Exact.  
Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.09:42): Dacă Arafat pleacă din Guvern, poa’ să 

plece cu astea în Ungaria, habar n-am, sau în Iordania unde vrea el. 
Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.10:10): E simplu de verificat pentru orice cetățean 

cu acces la internet, dacă intri pe ISU Sibiu, da? Vrei să faci o donație, poți să donezi 
către ISU, da? Te redirecționeză către  fundația pentru SMURD, dacă verifici la OSIM, 
marca înregistrată pentru utilaje, pentru sigla de pe aceste utilaje, de pe echipamentele 
de protecție etc., o să vezi că toate-s înregistrate pe fundația pentru SMURD. Deci toate 
sunt cu banii noștri ale lui Raed Arafat și practic (sel.6, rep.10:42) ăsta este un fel de 
șantaj. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.10:44): Domne, nu e Radu Tudor, nu? 
Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.10:46): Păi da. Este coacționar acolo în, în 

fundația pentru SMURD este foarte interesant ce se întâmplă, deci strict pe ceea ce 
înseamnă legătura lui, legătura sa cu Arafat, sigur că beneficiază de puterea lui Raed 
Arafat, însă vreau să dezvălui ceva în premieră tot legat de acest domn. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.11:07): Te rog. 
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Iosefina Pascal (invitată; sel.6, rep.11:07): Am făcut o sesizare la CNCD când Radu 
Tudor în repetate rânduri a insultați creștini, a insultat modul în care pelerinii se duceau 
la Sfânta Parascheva a spus că suntem niște bătuți în cap, că Teodosie e un 
conspiraționist prost, că suntem habotnici din Evul Mediu, în fine, genul ăsta de 
aprecieri discriminatorii dealtfel, conform legii în vigoare încă în România. Inițial, CNCD 
ne-a dat dreptate, până când domnul Radu Tudor a trimis al doilea punct de vedere în 
care l-a invocat pe însuși Raed Arafat. A fost foarte interesant pentru că în finalul 
comunicării, adică toate expozeul lui era domne, e libertate de gândire, de exprimare, pot 
să spun ce vreau despre creștini, ok. Asta era părerea dânsului, dar în final l-a invocat pe 
Raed Arafat și drept dovadă încă nu avem o decizie în acel caz, deja trenează de un an, 
de un an de zile, da.  

Cozmin Gușă (moderator, sel.6, rep.12:18): Ne-ai servit o bombă cu chestia asta, 
avem foarte multe reacții, am și eu reacție pe telefon, unii n-au fost atenți la toate 
emisiunile tale, probabil sunt ascultători Gold FM care n-au aflat de schema asta cu Raed 
Arafat, să revenim la presă, că de aici am plecat și la cei care au deservit cum ar veni 
(sel.6, rep.12:34) toată această manipulare contra cost. Am dat și eu exemplu mai 
devreme în monologul meu cu Mihai Bendeac de astăzi și cu Cătălin Tolontan care pe 
aceeași voce într-un fel diferit ne înjură pe toți ăștia care nu ne vaccinăm. Și parcă după 
același transcript și acuma vin și spun, tu ai devoalat în articolul de pe solidnews.ro, 
prieteni, sau de pe contul Josefinei de Facebook, sau al meu, am preluat și eu această 
știre. 

De la ora 14:30 în discuția cu Iosefina Pascal (invitată), s-a vorbit despre vaccinare (un 
studiu al Universității Yale, despre vaccin și promovarea acestuia în școli, despre campania de 
vaccinare (sel.7, rep.08:21), despre articolul de presă al Iosefinei Pascal (invitată) privind banii 
dați unor televiziuni (sel.7, rep.03:15, 21:36), site-uri de presă și modul în care au tratat 
pandemia de Covid-19, respectiv mediatizarea Guvernului dar și modul în care a fost mediatizat 
Cozmin Gușă pe acest subiect (la postul de televiziune RTV; sel.7, rep.06:33; a vorbit despre 
conspirație, război biologic, acesta a spus că: „vaccinul nu e vaccin”). S-au mai făcut afirmații 
despre (sel.7, rep.12:25-17:26) țări experiment și certificatul verde; așa-zisa lipsă a 
tratamentelor (sel.7, rep.15:58, 27:49), despre vaccinare și moartea oamenilor (sel.7, 
rep.27:30). Cozmin Gușă (moderator, sel.7) a mai vorbit despre pandemie (sel.7, rep.10:29), 
despre guvernanți (sel.7, rep.12.01) și a apus că: S-a oferit până și Gigi Becali zilele trecute să 
aducă Arbidol, despre (sel.7, rep.18:15) indicații medicamentoase („Arbidol”), a mai vorbit 
despre conspirație, război biologic, „despre faptul vaccinul nu e vaccin (sel.7, rep.06:24), 
despre „conștiințe cumpărate (sel.7, rep.06:56).  

sel.7-GoldFM 2021-10-18 14-30-00 
Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Faptul că înainte cu 6 luni de declanșarea 

pandemiei, celebra universitate Yale, a avut un edict, da, cum dădeau împărații pe 
vremuri, un edict conform cărui edict, toată lumea trebuia să vorbească pe o singură 
voce referitor la: pandemie, origini, naturalețe sau artificialitate, vaccin, implementare, 
medicație. Ce a fost asta? Adică cumva s-a apăsat pe un buton înainte vreme pentru ca 
să se prindă toată lumea în timp util, să se racordeze la acest trend, la această predică a 
noilor, să spunem practicanți de religie covidistă? 

Iosefina Pascal (invitată; sel.7, rep.00:56): Da, deci Universitatea Yale a finanțat și a 
elaborat acest studiu care, pe care-l găsiți pe clinicaltrials.org, deci pe site-ul oficial ce 
publică aceste, mă rog, studii clinice în orice domeniu științifico - medical, cu privire la 
comunicarea pentru susținerea campaniei de vaccinare împotriva Covid. Și ce este grav, 
este că într-adevăr pe 20 iulie a apărut acest studiu, el fiind publicat inițial în fază 
incipientă pe ... 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7, rep.11:07): (...) douăzeci ... 2019? 
Iosefina Pascal (invitată; sel.7, rep.01:34): 2020. 
Cozmin Gușă (moderator, sel.7): În timpul pandemiei. 
Iosefina Pascal (invitată; sel.7, rep.01:38): În timpul pandemiei, înainte cu trei luni de 

a se anunța existența vaccinurilor și cu încă trei luni înainte de a apărea propriu-zis acele 
cereri de aprobare în regim de urgență a vaccinurilor și de punerea lor sigur pe piață într-
u vaccinare. E, toată schema lor de comunicare privind vaccinu’ nu are nimic științifico-
medical în el, nu se vorbește despre dezbateri științifice, despre informarea medicală a 
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pacientului, adică despre acel consimțământ informat, se face vorbire despre libertatea 
personală, despre libertatea economică, despre presiunea socială, despre presiunea 
familială, adică toți factorii prin care vedem că acum este promovat vaccinu’, vaccinu’ 
conține cum a zis Cîțu vacanțe, cafele cu prietenii și liber, restartarea economiei. Asta se 
prezintă și la școli. În cadrul școlilor se prezintă copiilor de școală primară că vaccinul 
conține zâmbete, vacanțe, școală în format fizic și restartarea economiei, de parcă copiii 
știu ce e aia restartarea economiei, acu’ pe bune, asta scriu profesorii pe tablă. Presta nu 
zice nimic. Vino o tanti și zice nu vă vaccinați că deveniți cobai, e linșată: „cum ai zis?”. 
La unison de toată presa. Păi stai frate, da’  dacă suntem deontologi trebui să criticăm 
implicarea unor cadre didactice care nu-s de specialitate în ambele cazuri nu? Ce treabă 
are ăla să spună că sunt cobai sau ce treabă are ăla să spună (...) 

Cozmin Gușă (moderator; sel.7, rep.03:15): Tu spui că nu mai suntem deontologi, 
pentru că adevărații deontologi, ți i-am dat pe doi, unu din mediu jurnalistic Tolontan, 
altu din mediu show business băiatu ăsta care vrea să aibă succes la femei, Mihai 
Bendeac, da? Acești deontologi pentru că ăsta era cu imitatu’ tuturor, Bendeac. Ălalalt, 
ne dădeam palme tuturor, Tolontan, se pare că sunt din categoria celor care iau bani și 
aicea profit ca să le aduc la cunoștință celor care ne-ascultă din trafic, de acasă, de pe 
computer, de pe satelit, de pe Facebook din afara României, de pe planetă, de unde 
primim mesaje, că primim mesaje din Australia, China, am primit, chiar până în Canada, 
Statele Unite. Tu întrebi așa în editorialul tău, din ce veți trăi după ce se termină banii 
noștri? - întrebare pentru lăutarii din presa românească. Pentru că tu zici așa, că din 
totalul acestor plăți de circa 30 de milioane de euro, da? Lăutărește, cum ar veni. Pro TV-
u a luat aproape cinci milioane de euro, deci din 30 de milioane aproape 5 milioane l-a 
luat doar Pro TV-u, atenție, o companie astăzi are o structură incertă, le-a murit cumva 
întâmplător patronu’, cehu Kellner, în Statele Unite (...) Deci Pro TV-u ăsta a luat 5 
milioane de euro. Dan Voiculescu, Antena Grup și Antena 3 au luat, să calculez rapid, 4 
milioane de euro, da? Kanal D-u a luat două milioane și jumătate de euro, Kiss FM, Rock 
FM, Magic FM, un milion și jumătate de euro, România TV, un milion și aproape jumătate 
de euro, Adevărul, site-uri de data asta avem aicea 2 milioane de lei, deci 500 de mii de, 
hai să zicem 400 și ceva de mii de euro. B1 TV, 3 sute și ceva de mii de euro, Realitatea 
TV aproape 300 de mii de euro, RCS – RDS, companie de cablu iese cu puțin aici, nu 
vedem unde e Digi, da’ poate o să-i găsești tu, vorbim după ce termin eu înșiruirea, 250 
de mii de euro. 200 și ceva de mii de eur,o Evenimentu zilei, DC News-u, mai puțin de 200 
de mii de euro. Știri pe surse, dintre ăștia mari, cel mai puțin, 100 și ceva de mii de euro. 
Acuma printre ăștia sunt unii care și-au făcut meseria, adică au dat și povestea 
Guvernului, însăilată, proastă, cum au făcut-o ei, cu mască, cu Câțu, cu Orban, nu mai 
contează. (sel.7, rep.06:24) Dar, au dat drumu și unor păreri opuse, aicea sunt eu erou, 
cel puțin la RTV nu m-a întrerupt nimeni de un an de zile de când am acceptat să mai 
intrevin pe la ei de câte ori am vorbit despre această conspirație, despre războiu’ 
biologic, despre faptul vaccinul nu e vaccin. Și chiar și cei de la „Știri pe surse” am văzut 
că mediatizează cam tot, în rest într-adevăr, lăutărește, presa a fost arestată. (sel.7, 
rep.06:56) Tu ne spui însă, că operațiunea este mult mai amplă și pe lângă aceste nume 
mari din mainstream se ascund și foarte multe conștiințe cumpărate. Adică conștiințe de 
astea care s-ar exprima public ca niște intelectuali publici, dar care de fapt o fac în baza 
unui transcript, cum ar face prezentatoarele de știri cu prompterul, bunăoară Andreea 
Esca la Pro TV, niciodată nu zice ceea ce crede dânsa, ci ceea ce i se pune pe prompter 
și bănuiala mea este că și ceea ce în ceea ce privește vaccinarea a spus tot ceea ce i s-a 
pus pe prompter și bănuiala mea este că și în ceea, în ceea ce privește vaccinarea a 
spus tot ce, ceea i s-a pus pe promter, nu ceea ce gândește dânsa.   

Iosefina Pascal (invitată; sel.7, rep. 07:36): Interesant este că până acum vorbeam de 
medici cumpărați de „Pharma”, anu’ trecut am publicat o listă cam cu toate somitățile din 
domeniu, ei nefiind din domeniul epidemiologiei mulți dintre ei, dar se exprimau cu privire la 
pandemie. Cu plățile primite, adică banii sumele primite.  

Cozmin Gușă (moderator, sel.7, rep.07:58): Adică se exprimau cum vroiau 
companiile „Big Pharma”, nu se exprimau ... 

Iosefina Pascal (invitată; sel.7): Exact. 
Cozmin Gușă (moderator, sel.7): În baza gândirii lor. 
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Iosefina Pascal (invitată; sel.7): Și interesant e că susțineau diferite medicamente 
experimentale la acea vreme și încă experimentale, foarte scumpe, două, trei mii de 
dolari doza, pentru că ce să vezi, lua bani fix de la companiile care produceau acele 
medicamente experimentale despre care și OMS a spus că de fapt nu sunt bune, după un 
an de zile. (sel.7, rep.08:21) E acum am ajuns la următorul nivel, în care acești specialiști, 
care oricum luau și iau în continuare bani de la „Pharma”, iau și banii de la Guvernul, ca 
să fi promotori influenceri, cum zic ei, corporatiștii ăștia, pentru campania de vaccinare. 
BRAT-u a spus că această campanie a fost un succes pentru că 86% din populația 
României adică aproape 13 milioane de cetățeni au primit cel puțin de 50 de ori mesaje, 
informative, să le spunem, cu privire la pandemie la măsurile de restricție și la vaccinare. 
Deci asta, lozinca asta pe care o spuneau ei, că, domne, n-am ajuns cu mesaju la oamenii din 
rural, care sunt proști, asta au spus, oamenii din rural care nu sunt vaccinați sunt proști, (sel.7 
rep.09:17) Cîțu a spus că suntem teroriști, negaționiști, a spus Arafat. 

 Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Și proști, a vorbit despre testul Pisa că nu l-am 
trece. Noi ăștia care nu ne vaccinăm, el îl trece. 

Iosefina Pascal (invitată; sel.7): Da. 
Cozmin Gușă (moderator;  sel.7, rep.09:26): Repetentu’ de Câțu îl trece, dar noi 

ăștialalți care nu ne vaccinăm nu trecem testu’ Pisa. 
Iosefina Pascal (invitată; sel.7): Apropo de bulgari, înc-o manipulare din mass-

media, că noi și bulgarii, codașii la vaccinare, e dezastru la noi, nu e adevărat. În 
Bulgaria ieri au fost 88 de decese, alaltăieri 63, acum trei zile au fost 52 și au fost și 40 și 
20 și au nici măcar 20% rata vaccinării, doar că au tratamente. Tratamente pe care 
lăutarii din presă, nu ne cunoșteau, la nivel de retorică și la nivel de prestație publică, nu 
știau de aceste medicamente, au aflat de ele acum două săptămâni, când mor sute de 
oameni pe zi și mor săptămânal cam 8-9 mii de oameni, în general, de orice. Ceea ce 
înseamnă că avem o creștere a mortalității în exces în România de peste 35%, lucru pe 
care l-am documentat inclusiv anul trecut în timpu’ campaniei electorale. Nu a vorbit 
absolut nimeni de asta a trebuit să ... 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7, rep.10:29): Tu ești un jurnalist foarte bine 
fundamentat, un jurnalist tânăr, un investigator de fapt și te întreb așa, cât crezi că va 
mai trece până când furia asta a oamenilor care nu se vacccinează, se va îndrepta 
împotriva, în lume, se va îndrepta împotriva celor care sunt considerați ca fiind creatorii 
acestui virus artificial și care l-au pus în circulație pentru resetarea ordinii mondiale, 
lucru evident pentru mine și o spun în calitate de geopolitician, nu de conspiraționist, am 
studiat toate aceste lucruri, da? Geopoliticienii sunt puțini. Când lumea se va prinde că 
de fapt le mor semenii pentru un război pentru putere, cum crezi că vor? Deocamdată am 
rămas în faza asta, vacciniști, nevacciniști, ne vaccinăm, nu ne vaccinăm, da? Dar 
adevărata esență a dramei, este legată de acest posibil război biologic care s-a pus în 
mișcare în baza unui virus despre care s-a demonstrat că este artificial creat în laborator. 
Restul sunt detalii. Cât crezi că va mai trece și cum crezi că se va manifesta lumea în 
acel caz? Părăsim zona asta, care vorbește de vaccinare, nevaccinare, faptul că ai noștri 
sunt mai proști, (sel.7, rep.12.01) cei mai proști din curtea școlii vorbesc de guvernanți, 
care nu și-au asigurat stocul de medicamente, cum a făcut până și sârbii care nu sunt atât de 
relaționați în interiorul Uniunii Europene au făcut-o din mai. Părăsim această zonă, venim în 
zona grea, în zona cauzelor majore a acestui masacru la nivelul umanității, care se 
întâmplă? 

Iosefina Pascal (invitată; sel.7, rep.12:25): Depinde avem momentan, am identificat 
eu patru țări experiment. Avem Marea Britanie care se confruntă cu o criză umflată în 
mod artificial a lanțului de distribuție, criză creată de la bun început de ei prin 
implementarea certificatului verde în rândul transportatorilor și astfel condiționarea și 
limitarea transportului feroviar, rutier, naval, a medicamentelor, a alimentelor, a tot ce 
înseamnă distribuția gazelor, a combustibililor, de acest certificat. Ăsta este un 
experiment energetic, economic, social, acolo. În Italia avem experimentul, „n-ai 
certificat nu muncești”, deja e revoltă,  acolo. Țin să le spun oamenilor că ei au spus, 
ăștia la televizor, domne, câți protestează ? Câteva sute de mii de oameni ce? Da, da’ ăia 
câteva sute de mii de oameni au blocat toată activitatea portuară din Italia ceea ce 
înseamnă că vor bloca întreaga Europă. Asta nu înțeleg propagandiștii din presă. După 
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care avem țara experiment Australia, că tot ai menționat Australia, unde statul Virginia 
a ajuns acum în Australia, prima, primul stat guvernat, în care parlamentarii nevaccinați 
nu mai au voie să vină la muncă și să-și exercite mandatul primit de la cetățeni, un alt 
experiment. Și experimentul cel mai interesant pentru ei este reziliența cetățenilor 
români și a bulgarilor, sigur. Dar la noi sigur că ... 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Adică pe linie ortodoxă, cum ar veni, într-un fel, 
români și bulgari ... 

Iosefina Pascal (invitată; sel.7): În Grecia s-au lămurit, în Grecia s-a implicat Biserica 
masiv în campania de vaccinare, nu la nivelul preoțimii, nu, nu, nu, ne referim la nivel de 
conducere. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Lideri ăia corupți care-i așteaptă pușcăria pentru că 
ăia chiar au furat. La noi au început atacul împotriva Bisericii Ortodoxe fără să poată să 
demonstreze că s-ar fi furat ceva, nici din partea Preafericitului, nici din partea mitropoliților, 
doar că s-au acumulat fonduri pentru construcția de catedrale, biserici, lucru care nouă ne 
convine contribuabililor ăstora care suntem ortodocși, ne convine, nu comentăm, că se dau 
bani ca să se construiască biserici. Dar la biserica ortodoxă din Grecia acolo ăia s-au 
îmbogățit și au îmbogățit copiii nelegitimi și așa mai departe. Acolo este un scandal 
mare într-adevăr. Nu seamănă cu ce e la noi și atuncea Biserica din Grecia a putut să fie 
repede subordonată lăutărește într-un fel dar cu șantaj, cum ai zis tu mai devreme, adică 
pe ziariștii românii îi doborâm cu dosare și cu bani, pe preoții din Grecia îi doborâm cu 
dosare. Asta se întâmplă și la Vatican. Vaticanul a ajuns să se implice în acțiuni de 
propagandă globalistă și să promoveze transhumanismul, o chestie care sigur vine din 
cărțile conspiraționiste science-fiction până mai ieri. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Până mai ieri. Ziceam că Opus Dei și scrierile lui Dan 
Brown, sunt science-fiction, da uite cum Opus Dei ăsta chiar există, organizează discuții despre 
transhumanism la Vatican, nu? Interesant. 

Iosefina Pascal (invitată; sel.7): Unde participă și românași de ai noștri, bine 
înșurubați în domeniul ăsta al telecomunicațiilor, da’ e o discuție amplă aici. (sel.7, 
rep.15:58) Bun, în România, de ce e foarte interesant, România spre deosebire de 
Bulgaria deși are o rată de vaccinare mai mare, nu are tratamente. Avea fondurile, că 
toată lumea vorbește, noi de ce n-am luat bani de la Uniunea Europeană din acel fond de 
ajutorare civilă, bun, pentru pandemie, nu au vrut. Abia acuma au început spitalele, am 
licitațiile în față, abia acum au început spitalele să comande medicamentele necesare 
tratării pacienților Covid și nu numai, nu numai, că nu vin doar pacienți Covid și atunci ei 
ce testează? Reziliența acestui popor care a trecut prin două tipuri de comunism ăla 
crunt de prin anii 50’ ... 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Stalinismul. 
Iosefina Pascal (invitată; sel.7): Da, stalinismul și comunismul economic, mai degrabă 

din perioada lui Ceaușescu. 
Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Și ceaușismul, avem stalinismul și ceaușismul, noi am 

avut două faze, una de inspirație estică și alta autohtonizată, dar, cel puțin în cea de a doua s-a 
construit într-un fel, mă rog mai excesiv într-adevăr, mai neglijent într-adevăr (...) (sel.7, 
rep.17:26) Și tu spui că acest popor ortodox latin, trecut prin două rânduri de comunism, 
ar fi și el parte a unui experiment global, în care se implementează acest gen de dictate 
în baza unor edicte, cum spuneam eu, apropo de universitatea Yale, să vedem ce se 
întâmplă și la ăia, să vedem până unde putem să îi ducem, hai să-i lăsăm fără 
medicamente. Pentru că noi suntem țara din Europa, din Uniunea Europeană, singura 
țară lăsată fără medicamente. (sel.7, rep.17:58) S-a oferit până și Gigi Becali zilele trecute 
să aducă Arbidol pentru toată populația, l-ar fi costat probabil câteva milioane de euro. A          
făcut-o. Nu-i primește nimeni oferta, nimeni nu vrea să discute cu el, are filiera creată și 
(sel.7, rep.18:15) poate să aducă acest medicament pe care poți să-l iei și preventiv și în 
timpul tratamentului. Nici lui Gigi Becali nu-i primește nimeni această ofertă.  

Iosefina Pascal (invitată; sel.7, rep.18:23): Și asta nu de azi, de ieri. Deci s-a lucrat 
temeinic, noi având deja un sistem sanitar public șubrezit, s-a lucrat în continuare pe 
lipsa de renovare, de dotare, de echipare, nu doar cu echipamentele tehnice ci cu 
resursa umană pe care acum o amenință că o dă afară dacă nu se vaccinează. S-a lucrat 
la distrugerea încrederii în sistemul de stat spitalicesc și efectiv la erodarea acestuia 
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până când poate fi cumpărat așa cum vroia gașca lu’ Victor Costache și a lui Iohannis 
de la Sibiu să fie cumpărat frumos la cheie și să vină privații să facă ceea ce au făcut în 
Cehia de exemplu. Problema este însă alta. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7, rep.19:09): Costache ăsta al tău, ministru ăsta a lu’ 
Carmen Iohannis sau a cui o fi. C-am înțeles că Carmen Iohannis e foarte importantă în 
administrarea puterii din România ne-a spus-o într-un fel (.??..) profileru lui Johannis 
care pregătește niște surprize mari pe săptămâna asta. El interpretează exercitarea 
puterii și funcție de acest experiment marital al fiecăruia dintre noi, sexual, de pereche, 
cum e și el a observat niște chestii la Klaus Johannis acolo. Dar acest Victor Costache 
mi-a atras atenția și nu vreau să scap prilejul că tu ești foarte atentă la toate aceste 
detalii, a început să apară la televizor de două trei săptămâni așa, să dea sfaturi din nou. 
Care o fi scopul lui? La acest Victor Costache din Sibiu, fostul ministru al Sănătății? 

Iosefina Pascal (invitată; sel.7, rep.20:04): Păi Victor Costache a fost ministrul 
sănătății, da, a eșuat în privatizarea sistemului de sănătate, a fost tras pe linie moartă, ba 
chiar a fugit de la Sibiu în Brașov să practice medicina pentru că-i era frică să mai stea 
pe acolo prin Sibiu. Acolo mor de exemplu oamenii, în mod bizar, de exemplu șeful 
Clinicilor Polisano a murit, s-a sinucis (...) într-un mod bizar și în mod convenabil a venit 
un alt concern medical străin care a preluat. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Firma lui fiind în insolvență atenție. (...) Preluată 
deja de către cel care administrase insolvența la Hidroelectrica și-n alte părți, un om al 
sistemului și din momentul în care era în insolvență, marele imperiu al Polisano s-a 
împărțit după cum trebuia, un alt scandal pentru o investigatoare ca tine. 

Iosefina Pascal (invitată; sel.7): Și a fost retras, a fost tras pe linie moartă Costache 
așa cum a fost de exemplu alt, altă voce a pandemiei (sel.7, rep.21:12) Emilian Imbri, 
până a primit un post de consilier, tot consilier, vezi apar aceste personaje, acești medici 
din postura de consilieri să dea sfaturi și să facă gât pe la televizor. De ce face acum gât, 
păi e destul de simplu, pentru că vor să arunce, cum fac de obicei peneliștii, toată vina 
pe Vlăduț și pe epilatoarea de la Sănătate.  

Cozmin Gușă (moderator, sel.7, rep.21:36): Chiar vreau să te întreb în ancheta asta a 
ta care vizează mituirea presei românești nu intră nimeni de pe la ăștia, de pe la USR-iști, 
de pe la salvatorii României, nu ai bănuială că a luat nimeni bani, nici? (...) 

Iosefina Pascal (invitată; sel.7, rep.21:56): Nu doar c-au luat bani, pentru crearea 
acestor materiale care au apărut pe site-ul rovaccinare, pe paginile de Facebook, 
Ministerul Sănătății, le găsiți și acum dacă vă uitați în poze. Observatorul Român de 
sănătate, un ONG al lui Vlad Mixich care făcea treabă bună, nu am cum să, acuma să 
încep să fiu ipocrită să spun domne, ce ONG de caca. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Vlad Mixich ca fiind un USR-ist. 
Iosefina Pascal (invitată; sel.7): Da, userist, userist, membru, carnet de partid. Cum 

era pe vremuri. E, acest ONG făcea investigații foarte interesante acum patru cinci ani cu 
privire la medicii „Pharma”, la paturile de ATI, așa am aflat c-aveam 6500 de paturi ATI, la 
nivel național în 2019 și acuma nu găsim 600 în plus, în fine. E, acest ONG, de când a 
venit domnu Vlăduț, dar eu cred că dinainte, deci terenul era deja pregătit, pe vremea 
când PNL plus USR egal cu lovele. Acuma nu prea mai e cu lovele la grămadă, e fiecare 
pe treaba lui. Bun, pe vremea aia venise acest Observator Român de Sănătate și a 
devenit ONG de utilitate publică așa cum se procedează. 

Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Pe vremea Guvernului Orban, zici tu. 
Iosefina Pascal (invitată; sel.7): Da.  
Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Adică în timp, guvern al lui Iohannis din ultimii doi 

ani. 
Iosefina Pascal (invitată; sel.7): Exact. A devenit ONG de utilitate publică în acea 

perioadă după care odată cu Vlăduț instalat la Ministerul Sănătății a venit domnul acesta 
Mixich și a început să facă propagandă prin ONG semnând materiale de informare, (sel.7, 
rep.23:25) care erau mincinoase, s-au dovedit acum, văzând câți vaccinați se infectează 
și mă rog, în fine e discuție lungă de ce este o campanie mincinoasă, dar a venit și a 
promovat prin instituțiile statului această campanie. Vlăduț, la fel, i-a adus ONG-ul lui 
Marian Rădună și l-a instalat la DSP. Celebra investigație care nu e nici o investigație, eu 
am spus aceste lucruri anul trecut. Anul trecut eu le spuneam oamenilor, vedeți că la 
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DSP dacă suni sunt voluntarii lui Marian Rădună de la Funky Citizens și de la încă un 
ONG d-ăsta bizar.  

Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Alt USR-ist. 
Iosefina Pascal (invitată; sel.7): Alt USR-ist, da și era consilierul lui Vlăduț. Era 

consilier și a băgat ONG-ul la DSP, „sanki” voluntari și adunau datele tale de la testări, te 
băgau în carantină, în izolare, îți dădeau certificat verde sau nu, habar n-aveau să facă ei 
anchete epidemiologice că erau voluntari, putea fi un economist, un corporatist putea fi 
orice, nu erau medici epidemiologi.  

Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Deci USR-iștii ne salvează până la ultimul leu, ca să 
zic așa. Ne salvează până la ultimul leu pe care poa’ să-l ia de la stat. 

Iosefina Pascal (invitată; sel.7): Da, asta au făcut USR-iștii și prin ONG-uri. 
Cozmin Gușă (moderator, sel.7, 24:37): Și sunt prezenți și aicea în campania de, mă 

rog, de creație în campania de prezentare a mesajelor pentru vaccinare, pentru protecție 
în timpu’ pandemiei, nu? 

Iosefina Pascal (invitată; sel.7, rep.24:53): Ei sunt creierul cum ar veni. Nu sunt 
lăutarii, nu sunt prestatorii, ei nu prestează public, nu pe față, nu prin, dacă vă uitați de 
exemplu g4media, recorder, rise project, care este totuși o publicație de investigații mai 
mult sau mai puțin la comandă, dar care făcea treabă au dispărut pe tema asta. Ba din 
contră dau în cap guvernelor. Interesant. Și n-au luat bani, prin publicațiile lor, poate au 
luat bani pe dedesubt, individual la jurnaliști, rămâne să vedem. Dar cert e că publicațiile 
cu tentă useristă nu apar în clar în rândul acestor topuri ale presei plătite, dar apar ONG-
urile useriste prin care făceau voluntariat și materiale de informare a cetățenilor, aceeași 
oameni care au distrus sistemul de sănătate într-un an de zile. Că atât a stat și Vlăduț și 
Mihăilă, un an cu totul. 

 Cozmin Gușă (moderator, sel.7): Împreună da. Să știi că s-a întâmplat un lucru și 
vreau să îl pun pe final al acestui prim episod. Am spus la început, cei care n-au dorit să 
fie lăutari, au fost săriți de la plată. Adică în lista aia ta, sunt multe poziții care n-au fost 
plătite. Nu vorbesc de ăștia mari, la ăștia mari li s-a decontat totu’, chiar și-n avans. Nu s-
a așteptat decembrie sau iulie sau nu știu ce. Dar sunt unii care au promovat mesajele 
publicitare dar din punct de vedere editorial, așa cum se face, și-au făcut treaba. Și-au 
ascultat-o și pe Iosefina Pascal și pe Cozmin Gușă și pe Bittman și pe alții, care au vorbit 
critic despre aceste lucruri. Ăștia au sesizat la finalul perioadelor că n-au mai fost plătiți. 
Și ăștia au dat în judecată Guvernul, sunt mulți dintre ei și atuncea, practic avem și litigii 
pe lăutăreala pe care tu ai descris-o cu mult curaj și înc-o dată te felicit. Întrebarea mea 
de final este: Ce crezi tu și pe cine crezi tu că vei mai găsi în aceste investigații dintr-un 
raport de 100 și ceva de pagini dar și din multe colaterale cum e asta cu Mixich și USR-u, 
care s-au băgat la creație. Și dacă acest mecanism crezi că va continua și de acum 
înainte? 

Iosefina Pascal (invitată; sel.7, rep.27:30): Absolut, pentru că frica este singurul 
instrument prin care o să accelereze această campanie de vaccinare omorând în fapt 
mult mai mulți oameni, pentru că nu vaccinezi în timpu’ unui val de epidemic, este la 
mintea cocoșului și orice medic poate spune acest lucru. Au nevoie de asta pentru că 
scopul și (sel.7, rep.27:49) motivul pentru care n-avem medicamente,  n-avem locuri în 
spital, trecem prin teroare mediatică nonstop este creșterea ratei vaccinării. O să avem 
din ce în ce mai multe astfel de lucruri (sel.7, rep.28:03) după cum ne-a promis Arafat. 
Eu, tu, alții nu o să mai avem acces în presa mare, eu sunt sigură, mai ales că a făcut 
acea amenințare Arafat. Culmea, cu ambasadorul Danemarcei în România lângă el, care 
ambasador ne-a scuipat în gură la acea conferință de presă, întrebat fiind: „cum i-ați 
convins pe cetățenii danezi să se vaccineze?”. „Noi nu i-am convins pentru că ei sunt 
deștepți”. Adică a venit ambasadoru’ Danemarcei și ne-a scuipat în gură spunând că 
70% dintre români sunt proști.  

 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au considerat că 
ediția emisiunii monitorizate a avut un conținut de natură să contravină exigențelor 
privind asigurarea informării corecte în cadrul programelor audiovizuale.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul dezbaterilor, nici moderatorul 
Cozmin Gușă și nici invitata Iosefina Pascal, a cărei opinie despre vaccinul împotriva 
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virusului Covis 19 este asumată, nu au asigurat o distincție clară între fapte și opinii, 
informațiile privind acuzații factuale cu privire la vaccinare și a campaniei de promovare 
a acesteia, aduse în atenția publicului nefiind susținute cu dovezi clare, evidente, care 
să asigure respectarea dispozițiilor legale, respectiv distincția între fapte și opinii, astfel 
cum obligă dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului. 

De asemenea, modul în care dl. Cozmin Gușă, în calitate de moderator,  a 
perceput și prezentat perspectiva sa personală, convingerile sale cu privire eficiența  
vaccinării și a scopurilor măsurilor pentru combaterea pandemiei de Covid 19, au fost 
de natură să afecteze dreptul la informare a publicului, în condițiile în care opiniile sale, 
au fost lipsite de obiectivitate fiind prezentate publicului și susținute ca o stare de fapt, o 
concluzie a unei analize,  cu valoare de  informație certă, situație de natură să 
contravină dispozițiilor legale și să afecteze dreptul publicului la informare corectă, prin 
lipsa de imparțialitate și de bună credință. 

Membrii Consiliului au considerat că, pentru un echilibru al informațiilor oferite 
publicului, dar și pentru respectarea principiului imparțialității, radiodifuzorul avea 
obligația să prezinte și și opinii care nu susțin o astfel de teorie în materie de vaccinare 
pentru ca percepția publicului cu privire la informațiile prezentate referitoare la virus și la 
vaccinarea împotriva acestuia să nu poată fi influențată   într-un mod direcționat. 

Consiliul apreciază că  abordarea unor teme, precum cea enunțată, îndeosebi în 
acest context medical de mare risc și de accentuată sensibilitate și îngrijorare în rândul 
telespectatorilor, din care pot face parte și persoane direct afectate de  noul 
coronavirus, trebuie făcută cu responsabilitate, în  mod imparțial și cu bună-credință. De 
aceea, în raport de prevederile legale invocate, 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 televiziunea în rolul său de a 
informa publicul.  

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

Membrii Consiliului consideră că televiziunea, ca principal mijloc de comunicare 
media, cu o importantă influenţă asupra comportamentului social, trebuie să constituie 
un spaţiu în care opiniile exprimate să nu afecteze drepturi şi libertăţi fundamentale ale 
omului, precum dreptul la informare. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii, 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, precum și de faptul că 
radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior cu somație publică, prin Decizia CNA nr. 
220 din 26.08.2021, pentru aceleași încălcarea acelorași dispoziții legale, 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 (licenţa audiovizuală  nr. R 
027.5/01.02.1993 şi decizia de autorizare nr. 047.4-3/01.09.2015 pentru postul GOLD 
FM) se sancţionează cu amendă de 5.000 lei 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. 
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Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de 
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare. 

Art. 3 Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului  nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 
06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, pe postul GOLD FM, 
următorul text: 

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

amendă ed 5.000 lei, întrucât modalitatea în care moderatorul emisiunii „Ce-i în Gușă 
și-n căpușă”, difuzată în 18 octombrie 2021, a prezentat și susținut ca o stare de fapt, 
perspectiva sa personală cu privire la eficiența vaccinării și a scopurilor măsurilor pentru 
combaterea pandemiei de Covid 19, nu a asigurat o disticție clară între fapte şi opinii și 
nu a fost prezentată în mod imparţial şi cu bună credinţă, fiind încălcate prevederile art. 
64 din Codul audiovizualului.” 

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