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Decizia nr. 454 din 23.07.2020 

privind amendarea cu 40.000 lei a S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI  
ŞI ASOCIAŢII S.A.  C.U.I. 30151536 

Bucureşti, Str. Dr. Louis Pasteur nr. 45A, et. 2, ap. 2, sector 5 
Tel. 021/527.18.01 

 
- pentru postul  NAŞUL TV 

Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21-23, sector 3; 
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A3, et. 3, sector 1 

 
  Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23.07.2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat s a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizării 
nr. 6505/30.06.2020, cu privire la ediţia din 30.06.2020 ale emisiunii “Naşul special” 
difuzate de postul NAŞUL TV.  

Postul de televiziune NAŞUL TV aparţine radiodifuzorului S.C. NAŞUL, PRIETENII 
DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.4/14.12.2011 şi 
decizia de autorizare nr. 1815.1-1/15.09.2016). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI 
ASOCIAŢII S.A. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1), (2) şi 
(5) și 64 ali. (1), lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea 
corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

Potrivit Codului audiovizualului: 
art. 40 (1) - În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele 

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori 
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi 
invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana 
vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări 
repetate, trebuie precizat acest fapt. 

          (2) - În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul 
de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; 
respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la 
finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana 
vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. 
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         (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la 
violenţă. 

art. 64 (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 
   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 televiziune Nașul TV a difuzat în data de 30.06.2020, în intervalul 

orar 19:59 – 21:59, din Canada, Montreal, emisiunea Nașul Special moderată de Radu 
Moraru. Nu s-a precizat dacă emisiunea este în direct. 

Prin telefon, în direct: Cătălin Bădițoiu (din București), Gabriela Calițescu (de la ora 
21:00) 

Titlu afișat pe ecran: Q – JAF ȘI CRIME ÎN TIMPUL COVIDULUI - 2020 
Teme: situația în țara noastră în ceea ce privește pandemia COVID-19 (cazurile unor 

pacienți asimptomatici; tratament, costuri în spitale; legislație; aprecieri la adresa cadrelor 
medicale); investigația ”Cotidianu” în ceea ce privește existența unor bordeluri în bazele 
militare de la Deveselu și Kogălniceanu; copiii sub 14 ani instituționalizați vor putea fi 
adoptabili până în toamnă; criza care va veni din toamnă. 

Redăm mai jos transcriptul emisiunii: 
La începutul emisiunii, moderatorul Radu Moraru: Bună seara, România! Bună 

seara, români de pe întreaga planetă! Sunt Radu Moraru și, iată!, continuăm maratonul... Îi 
salut pe toți quanonii și toți qbecii din lume. Este foarte important să începem să acționăm. 
Așa cum v-am spus, vin vremuri mai complicate și cine acționează cel mai bine este cel... 
deocamdată, tabăra adversă se mișcă bine, în fiecare zi își urmează pașii din acel proiect 
nenorocit scris demult și văd cum se aplică în fiecare zi. Nu le pasă de absolut nimic, pare 
că nu au niciun obstacol, pare că au oameni peste tot, la cele mai înalte nivele și... credeți-
mă că știu ce spun... și avem probe, iată!, nenumărate... sunt în deep state-ul american, 
sunt în deep church, sunt în deep business... sunt peste tot... Practic, am văzut un 
documentar... o să încerc să văd dacă-l putem traduce... în care aflăm că Bill Gates, Bezos 
și toți ăștia care sunt marii miliardari și vând povești de succes... de fapt, ei sunt niște 
băiețași puși în față de băieții grei din spate. Practic, iată!, planeta a trăit într-o mare 
minciună atâția și-atâția ani și e timpul acum să descoperim adevărurile și o să vedeți ce 
adevăruri șocante vor apărea... cred eu, începând chiar de săptămâna viitoare... da până 
atunci e important că suntem împreună, că sunteți milioane, că ne strângem, iată!, lângă 
cel mai de încredere post de televiziune și vă mulțumim pentru aceste aprecieri... Da, da... 
băiețașii au făcut niște sondaje și au constatat că cel mai de încredere post de televiziune 
în această perioadă a fost Nașul TV... Nașul TV Canada și ăsta este, dacă vreți... asta este 
explicația pentru care milioane de români se uită și acum la Nașul TV și vă mulțumim... vă 
mulțumim pentru sprijin, pentru că în afară de a urmări... ăsta e planul strategic de 
acțiune... ok, urmărim, da nu stăm să ne distrăm... urmărim, susținem cauza cu tot ceea ce 
putem și apoi vorbim, distribuim, dăm mai departe pentru că doar așa putem să fim și mai 
mulți și asta ne interesează să fim, dacă se poate, aproape toți românii ca să nu mai avem 
acest război civil, da? Unii deoparte... unii cu mască și unii fără mască...  

Radu Moraru: Din păcate, armata asta a fost bine instruită să vă mintă prin 
televiziuni, prin portavocile guvernului mafiot sau statului mafiot, Parlamentului 
mafiot că avem un Parlament mafiot, controlat de servicii... toți sunt la ordin. Așadar, 
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planul strategic cu acțiune a pornit, aveți ce face... chiar dacă încă mai sunteți luați 
la mișto, nu contează... obișnuiți-vă... Ați văzut... Cretianu de câte ori a încercat să 
ne ia la mișto, să spună prostii despre noi și nu i-a ieșit... a rămas singur... nu-l mai 
citește nici sor-sa sau frate-su, nu știu dacă are... Cam ăștia sunt oamenii... la un 
moment dat, se elimină singuri. Cei care râd, cei are iau la mișto, da?... nu uitați!... 
într-o bună zi o să le arătați obrazul și o să le spuneți: Bă, da cât de orbi ați fost? Cât 
de nesimțiți ați fost unii dintre voi să mai faceți și mișto, în loc să fi ascultat și o altă 
părere decât a Arafatului? Că lui Arafat îi merge bine, nu vedeți? Cel mai bine. 
Singura problemă e că n-a putut să se însoare. O să vă spun eu de ce n-a putut să se 
însoare, cu subiect și predicat. Da îl aștept la cotitură să vedem excat să vedem ce 
vor să facă cu starea de urgență, ce vor să facă cu nepublicarea în Monitorul Oficial 
a deciziei definitive a Curții Constituționale. Deci oameni buni, înțelegeți că, parcatic, 
românii sunt liberi astăzi, da nu sunt pentru că birocratic ei nu vor să publice în 
Monitorul Oficial? Caută să bage o pandemie, da nu mai iese de nicăieri și îi salut pe 
toți patrioții și quanonii din România care știu ce-au de făcut. Dați-i bătaie! Arătați-le 
minciuna! Și ați văzut... Gabriela Vrânceanu Firea... cât e ea de... cum e... nu 
contează, ne-a dat o altă versiune. Eu nu spun că-i cea reală, da să ai 4 oameni cu 
coronavirus, cum spune ea, alături de specialiștii respectivi, din nu știu câte mii de 
oameni testați... și-o să discutăm despre asta... înseamnă o altă variantă. Știți ce-au 
spus Arafații? Nu e bună măsurătoarea lu Firea fiindcă n-au avut aviz de la DSP. Păi 
DPS-urile sunt securiștii, oameni buni! Eu nu mai am încredere în niciun DSP. I-am 
prins cu atâtea minciuni că un DSP-ist nu mai cred în viața mea... un DSP-ist... sunt 
toți numiți politic și sunt flancați de securiștii de la Ministerul de Interne, de la 
Serviciul secret doi și-un sfert... ofițerii lui Arafat. Păi ăia și dacă nu-s securiști... 
DSP-iștii... stau drepți și fac ce li se spune. Deci scuza că n-a avut acordul DSP-ului 
este un mare scuipat pe care Arafatu ni-l aruncă nouă. Nu contează... ne ștergem 
obrazul, întoarcem și celălalt obraz, Arafatule, da tu nu știi ce te-așteaptă! Când furia 
populară va fi mare, Arafatule, nici în țara ta nu te vor primi! 

Cătălin Bădițoiu: Și ei n-au nimica, CNA-ul nu le spune absolut nimica, da?, și 
noi, dacă spunem acest lucru, suntem... nici nu știu cum spun... amendați 
(neinteligibil) 

Radu Moraru: Suntem de amendat... ne amendează cu sute de milioane de 
parcă cresc sutele de milioane în copac... Da știi care-i treaba? Din nou suntem ca și 
poporul român... de-aia ne place poporul român... pentru că la fel a fost amendat și 
poporul român... suntem cel mai amendat popor din lume, iar noi suntem cea mai 
amendată televiziune din timpul COVID-ului, deși noi... noi... noi v-am spus adevărul. 
Adevărul de dimineața până seara. Credeți-mă că în afară de o singură eroare pe 
care am corectat-o, nu-mi aduc aminte, Cătălin, să fi spus vreo prostie, vreo 
minciună pentru că de fiecare dată oamenii au văzut că nu degeaba pun niște 
cartoane pe ecran. Poate pentru telespectatori nu sunt neapărat interesante sau 
importante... da, oameni buni, le pun ca să vadă și Herjeii din herghlia de la CNA 
despre ce e vorba. Să vadă că sunt probe... la orice afirmație, chiar șocantă, sunt 
probe. Va trebui, la un moment dat, să facem emisiunea după miezul nopții, oameni 
buni, pentru că sunt atâtea imagini șocante pe care eu le am, ca să vedeți în ce lume 
trăim, ce bolnavi sunt ăștia care fac și comit crime, oameni buni... da nu pot să le 
dau... nici mie... și mie mi-e greu să le urmăresc... că, așa, mă uit cu coada ochiului. 
Păi când o să vă arăt imagini cu crescătorii de copii pentru a fi hăcuiți... să nu zic 
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altceva... o să rămâneți șocați. Poate ați auzit unii dintre voi despre niște tuneluri 
subterane unde au fost crescuți... unii n-au văzut lumina soarelui niciodată. Și, 
oameni buni, nu știți și e bine că nu știți... nici nu știu dacă, la un moment dat, va fi 
nevoie să știți de lucrurile astea... da, pe de altă parte, trebuie să rupem odată pisica. 
Când eu mai văd în presa românească cum îl laudă ăștia pe Bill Gates... cu acest 
Cretianu, acest Gregoire Cretianu... în viața mea n-am crezut că poate să existe un 
idiot util pentru ei mai mare ca ăsta. Și, repet, n-am nicio... mi-e scârbă de el... Cum îl 
pupă-n fund toată ziua pe Bill Gates și toți sataniștii lui și vorbește el de teoria 
conspirației... O să-i fie greață să mai mănânce lui Gregoire Cartianu.... Cretianu... O 
să-i fie groază, o să vomite de câte ori o să mănânce numai când își va aminti cum l-
a susținut el pe Bill Gates... cum făcea el mișto de noi cu teoria conspirației și așa 
mai departe... O să-i fie rușine să mai iasă pe stradă. Iar lumea o să-l scuipe din 
priviri când vor afla adevărul. De-aia e bine să știți adevărul... ca să nu mai mergeți 
după diverși plătiți...  

Radu Moraru: ... în România nu mai e nimeni credibil. Pe Virgil Musta astăzi îl 
arunc de tot la coșul de gunoi al istoriei. Putea să rămână erou, da a fost un trădător. 
A trădat cauza. Nu mai are nimeni în România care să vă păcălească. Nu mai e 
nimeni. Că deja știu că nu-i mai credeți. Și atuncea vin... un institut de cercetare din 
Washington... Toate-s ale lor. Ce mizerabil! Iar ăștia de la B1 cred că din prostie, 
efectiv, că ei nu știu să studieze un pic, să verifice știrile... Cine, mă, institutul? Scrie 
acolo... Bill Gates zice... De ce zice Bill Gates? Că vrea să-și vândă vaccinul. Te rog... 

Radu Moraru: Da hai să vă spun ce-i cu Virgil Musta... Deci Virgil Musta... i-am 
spus că, dacă mai iese public, să vină să spună tratamentul lui și de ce n-a respectat 
protocolul cu paracetamol. N-a ieșit... în schimb, a ieșit din nou... e adevărat, cu 
ciocul mult mai mic... deci e clar că omul este șantajat... în loc să vină la noi să ne 
spună... Uitați, sunt șantajat de Arafați... în loc să vină și să-l apărăm și să facem din 
el un Didier Raoult de România... ei bine, Virgil Musta pune botu'... e adevărat, coicu' 
mai mic... și spune așa... Va fi nenorocire dacă românii nu respectă trei reguli și 
anume: să ne spălăm pe mâini... de parcă... chiar așa, domnu' Musta?... păi ăia care 
nu se spală pe mâini n-o să se spele niciodată... Da știți că ăia de multe ori nu 
împrăștie că nu iau nimic... ăia nu pot lua nimic, da?... uitați-vă aurolacii de pe stradă 
care trăiesc cu punga aia de aurolac și știu eu unu de 30 de ani... acum are vreo 80, 
da?... au o imunitate solidă... bun... Doi... zice: să ne distanțăm social. Păi, domne, 
nu ne-ați distanțat social atâtea luni? Câți ani vreți să fim distanțați social? Că asta 
este o mare minciună, oameni buni. Păi dacă după 4 luni de zile n-a fost suficient că 
ne-am distanțat social... familie... în interiorul familiei, da?, frați, surori, părinți, copii, 
nepoți... păi am fost distanțați trei luni... Cât vrei, Musta? Tu trebuie să spui clar... 
Câte luni trebuie să ne distanțăm social sau câți ani și să dai explicații că ești om de 
știință, ești medic... Și a treia chestiune, Cătălin... zice: să purtăm mască!... în 
spațiile închise să purtăm mască... Păi cum să purtăm mască ore întregi în spații 
închise când muncim la birou, în fabrici, domnule Musta? Trădătorule ce ești!  

Radu Moraru: ... și aicea vine o altă chestiune pentru că șefii de la DSP 
București ce-au făcut, Cătălin? Au amenințat șefi de spitale să nu mai dea informații. 
Pentru că să nu uităm... când au introdus dictatura militară n-au permis managerilor 
de spitale să dea informații. Deci singurii care dau informații din spitale sunt 
securiștii de la DSP care sunt controlați direct de statul mafiot, ei sunt numiți politic 
și sunt flancați în fiecare județ de securiștii... încă o dată... sunt securiști pe bune, 
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sunt ofițeri, oameni buni, trimiși de Arafatu care și el e ofițer. Deci un securist Arafat 
trimite securiști în toate județele pe care flanchează DSP-iștii și ei cenzurează toate 
informațiile. Ei spun numai ce vor ei. Și singura explicație dată pentru testele lui Firea... 
de parcă, vorba ta, s-a dus Firea să le bage oamenilor testul în gură... este... domne, n-ați 
avut aviz de la DSP.  

Radu Moraru: Oameni buni, cât timp este acest nenorocit de sistem care nu 
publică în Monitorul Oficial faptul că starea de alertă, inclusiv cu introducerea 
obligativității măștii a fost aruncat în aer de către Curtea Constituțională, n-aveți ce 
face, trebuie să purtați. Însă eu, Cătălin, știi ce-aș face? Dacă o mai țin langa, eu... 
efectiv... n-aș purta mască și m-aș duce direct în bârlogul lor, la Guvern... să mă 
amendeze, să mă aresteze, să nu știu ce... ca după aia să-i dau în judecată și să 
cerem, fraților... cîștigăm procesul pe loc... și să cerem, fraților, daune pentru toți 
românii. Să le luăm mai mulți bani decât toate amenzile pe care le-au dat. Pentru că e 
inadmisibil atâta nesimțire și atâta trupeu, ei bazându-se că mai sunt câțiva creduli 
în România sau ei bazându-se că n-avem ce să facem. Păi n-avem ce să facem, da 
eu le spun că se joacă cu focul. În America n-ar fi avut atâta tupeu și o să vă arăt un 
material spectaculos. 

Radu Moraru: Păi eu credc că acolo sunt puși oamenii care... cum ar veni... votează 
ca nu cumva... Sunt câțiva... sunt unii puși în față, cum e Rafila, Arafatu, Tătaru și a 
fost și Cercel, da?... da după ce-au aflat românii că Cercel a făcut afaceri off-shore 
cu tot felul de firme pharma, a luat o grămadă de bani... milionul de dolari... l-au scos 
repede pe Cercel... și în spate, acolo, ăia ascunșii sunt, de fapt, ăia care trebuie să 
implementeze proiectul despre care noi am vorbit, Cătălin, și anume România 
trebuie să stea în starea asta de alertă – urgență până la sfârșitul anului sau până 
când se îndeplinește proiectul lor final... adică să ne confiște copiii, să aibe 
modalitatea prin care ne pot lua copiii și deja au două legi, să ne injecteze 
obligatoriu cu ce vor ei, adică cip-ul și să implementeze 5G-ul... e simplu...  

Radu Moraru: ... că și ”Manivelă”-i terminat, Arafatu-i terminat, până și Rafila se 
plânge că nu-l mai ascultă nimeni, că nu-l mai crede nimeni... l-au scos pe Musta și 
pe Musta l-am terminat astăzi. Păi când tu vii și nu spui adevărul ca să afle românii... 
că asta-i drama lu' Musta... Musta, dacă spune adevărul, vor afla toți pacienții din 
toată România că ei au fost tratați incorect, că aparținătorii lor au fost lăsați să 
moară sau că au fost omorâți pentru că nu s-a respectat protocolul corect, ci s-a 
respectat protocolul Organizației Mondiale a Sănătății.  

Radu Moraru: Deci vor să ia toată populația, își fac și treaba că ne pun să 
semnăm că suntem de acord cu vaccinul, cu tot ce trebuie... obligatorii, că ne 
amenință că ne iau cop... Nu că ne amenință... ne iau copiii direct de la școală, 
oameni buni! Când începe școala... tu-ți duci copul la școală sau pleacă singur... și 
nu se mai întoarce. Că a venit asistenta Arafatului și a zis: domne, avea simptome de 
COVID. Păi a început să... (n.n. Radu Moraru tușește ducând pumnul strâns la gură.) 
Și imediat i-am făcut testul și are domne COVID. De ce? Că a devenit afacere, 
oameni buni! Dacă nici acum nu vă treziți să vedeți ce business a devenit astăzi 
România pentru mafia internațională. Păi, domne, se fac bani... bani... bani... și astăzi 
o să rămâneți cutremurați. 

Radu Moraru: Deci, oameni buni... oameni buni, vreau să vă opriți un pic pentru 
că e pentru prima oară în viața mea de ziartist când reușim să dovedim frauda, jaful 
uriaș din sănătate... i-am prins acum cu asimptomaticii și anume noi n-o să știm 
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niciodată pentru că nu șeful spitalului dă cifra, ci DSP-ul. Avem 40 de DSP-iști... deci 
cu 40 de oameni ăștia vor să sifoneze tot bugetul sănătății... că vom mai plusa... 
pentru că ei vor spune, la un moment dat... domne, am avut un milion de 
asimptomatici în țară, internați... de-aia mint și urlă... spitalele sunt pline... și 
reporterii descoperă că spitalele nu sunt pline. Atenție!, vrăjeala asta au făcut-o și în 
America. Mergeau reporterii și filmau și ăia dădeau imagini din alte dăți. Deci, 
atenție!, este o fraudă planetară ca guvernul mafiot... de fapt, o legumă... este un 
guvern sub guvernul mondial... să aibă bani... Pentru ce să aibă bani? Păi să 
mituiască presa, să mituiască așa-zișii specialiști care să iasă la televizor să spună 
că trebuie să ne vaccinăm obligatoriu, să mituiasă toți habarniștii și Cioloșii care să 
facă campanie... domne, să facem campanie pentru LGBT-Q, să demontăm familia... 
toate aceste lucruri trebuie finanțate și Bill Gates ați văzut cum lucrează... el nu dă 
niciun ban de la el... El când zice că face caritate... atâta caritate a făcut încât a 
cheltuit 5 miliarde și a făcut... pardon!, 50 de miliarde cu fundația lui și a făcut 100. 
Deci Bill Gates face business. Prin orice înțepătură Bill Gates va dori să scoată bani. 
Dar pentru a fi manipulați ca fraierii, să ne înghesuim cu botnițe, cu urechelnițe, cu 
70 de ace înfipte în noi, aicea să pună guvernul bani. Și Câțu, Mâțu, Arafatu și 
Iohannu produc bani și arătăm astăzi, oameni buni... vedeți cum se fură banii? Păi, 
oameni buni, eu n-am stat în viața mea la un hotel să fie mai scump de... cât să zic?... 100 
de euro patul... Ori aicea... domne, este hostel că sunt 6 paturi într-o cameră, da?  

Radu Moraru: Au trei țeluri... patru, de fapt... Încă o dată... să țină starea de 
urgență ca să prăbușească economia și să vină Germania să ia gratis România... că 
Germania va fi cea care va lua cașcavalul... Doi... să pună mâna pe copiii noștri... 
instituțional... ați văzut cum se răpesc copiii din Finlanda și-n alte țări... din casa 
omului, de lângă mama lor... și o să vi-l răpească la școală că are COVID. Și-o să 
spună... Noi îl vindecăm pe copil la spitalul COVID de carton, da nu i-l dăm acasă 
decât după ce vă vaccinați și dumneavoastră că noi, pe copilul dumneavoastră. ca 
să-l salvăm de la moarte, l-am vaccinat. I-am băgat și nano-cip. Și tu nu mai ai ce să 
faci. Nici nu mai poți să dai în judecată  că ei spun... Domne, ai fi vrut să-ți moară 
copilul? Tu ai semnat... că așa vin la tine... nu-ți vezi copilul, nu poți vorbi cu el la 
telefon... și asta s-a întâmplat deja în România... sunt mame și tați care n-au putut 
lua legătura cu copilul lor... și li se spune părinților în toamnă... înseamnă că n-ați citit 
suficiente cărți scrise de niște oameni care au avut viziune 

Conform rapoartului de monitorizare, în ediţia emisiunii Nașul Special din ziua de 30 
iunie 2020, difuzată de la ora 20.00, jurnalistul Radu Moraru a abordat tema situației 
actuale în contextul pandemiei de coronavirus, vorbind și despre ce ce întâmplă în 
România, dar și în întreaga lume. Radu Moraru prezintă și un proiect de reunire a 
românilor, pe o platformă online mareaunire.org, cu preconizate referendum-uri.  

Pe parcursul emisiunii, moderatorul Radu Moraru și invitatul se referă la ce se 
întâmplă în România în prezent, menționând numele mai multor persoane și figuri publice 
din lumea politică ca făcând parte dintru-un cerc al Securității și care ar avea numeroase 
preocupări în detrimentul populației. Numele persoanelor este spus adesea într-un fel 
propriu, adaptat. Persoanele menționate în emisiune nu își exprimă punctul de vedere, iar 
moderatorul nu menționează dacă le-a cerut un punct de vedere sau nu, și nu oferă dovezi 
în sprijinul celor relatate în legătură cu aceștia.  

Astfel, moderatorul emisiunii, dl. Radu Moraruu a făcut următoarele afirmații: „șefii de 
la DSP București ce-au făcut, Cătălin? Au amenințat șefi de spitale să nu mai dea 
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informații. Pentru că să nu uităm... când au introdus dictatura militară n-au permis 
managerilor de spitale să dea informații.”, „Tătaru ăsta care este un securest ordinar”, 
„Când începe școala… tu du-ți copilul la școală sau pleadcă singur și nu se mai întoarce 
ne iau copiii direct de la școală, oameni buni! Când începe școala... tu-ți duci copul la 
școală sau pleacă singur... și nu se mai întoarce. Că a venit asistenta Arafatului și a zis: 
domne, avea simptome de COVID.”, „să pună mâna pe copiii noștri... instituțional... ați 
văzut cum se răpesc copiii din Finlanda și-n alte țări... din casa omului, de lângă mama 
lor... și o să vi-l răpească la școală că are COVID. Și-o să spună... Noi îl vindecăm pe copil 
la spitalul COVID de carton, da nu i-l dăm acasă decât după ce vă vaccinați și 
dumneavoastră că noi, pe copilul dumneavoastră. ca să-l salvăm de la moarte, l-am 
vaccinat. I-am băgat și nano-cip. Și tu nu mai ai ce să faci.” 

Pornind de la această situaţie de fapt reieșită din rapoartele de monitorizare, precum 
și din înregistrări, membrii Consiliului au constatat că informaţiile oferite publicului, precum 
şi comentariile făcute în timpul dezbaterilor ce au avut loc pe postul de televiziune NAŞUL 
TV nu au ţinut cont de reglementările legale invocate, respectiv nu au fost difuzate 
informaţii care să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a 
faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

În contextul măsurilor luate de autoritățile statului în perioada stării de urgență şi a 
celei de alertă ca urmare a pandemiei generate de COVID-19, în cadrul discuţiilor pe 
marginea acestora, radiodifuzorul nu a prezentat nicio probă în susţinerea acuzaţiilor grave 
formulate, inducând publicului un mesaj străin de situaţia de fapt existentă, astfel încât 
acesta nu a putut să-şi formeze propria convingere în baza unor informaţii probate. 

Pe parcursul emisiunilor, dl. Radu Moraru, al cărui discurs a conţinut grave acuzaţii la 
adresa unor instituţii ale statului, precum şi la adresa unor persoane publice, nu a 
specificat sursa informaţiilor și nici nu a prezentat argumente în sustinerea afirmaţiilor sale. 
De asemenea, comentariile d-lui Moraru au condus la ideea existenţei unei conspiraţii, 
facându-se trimiteri la implicare unor forţe oculte. Astfel, nu a fost asigurat nici dreptul la 
informare al publicului, printr-o prezentare corectă a faptelor, cu imparțialitate, echilibru, 
bună-credință și cu o distincție clară între fapte și opinii 

Membrii Consiliului au considerat că o astfel de abordare a fost de natură să conducă 
la ideea inutilităţii măsurilor dispuse de autorităţile statului pentru prevenirea răspândirii 
noului tip de coronavirus, măsuri aplicate nu numai la nivel naţional, ci şi la nivel global, 
acolo unde s-a constatat existenţa acestuia. 

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 ori dreptul la demnitate. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, deşi în cadrul acesteia, radiodifuzorul a 
formulat acuzaţii privind fapte ilegale sau imorale, acesta nu a respectat principiul audiatur 
et altera pars, respectiv nu a asigurat persoanelor acuzate condiţii nediscriminatorii de 
exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile şi nici nu a 
făcut precizarea că acestea refuză să prezinte un punct de vedere. 

Încălcarea principiului audiatur et altera pars comportă nu numai ocrotirea interesului 
privat al persoanei la care se referă acuzaţiile, ci şi la ocrotirea interesului public al 
asigurării accesului la informaţie într-un mod corect şi imparţial. 

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia  
nr. 1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se 
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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. 

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor 
dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni. Aceste opţiuni nu pot leza, însă, 
drepturile altor membri ai colectivităţii, aşa cum este şi dreptul la propria imagine, afectat 
prin afirmaţii nesusţinute cu dovezi. 

Din această perspectivă, art. 30 alin. (6) din Constituţia României statuează că 
libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a 
persoanei şi nici dreptul la propria imagine. 

În privinţa libertăţii de exprimare, atât Curtea Constituţională a României, cât şi Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului au statuat că între exerciţiul dreptului la liberă exprimare, 
pe de o parte, şi protecţia intereselor sociale şi ale drepturilor individuale ce aparţin altor 
persoane, pe de altă parte, trebuie să existe un echilibru, în caz contrar, abuzul în 
exercitarea libertăţii de exprimare implică necesitatea răspunderii juridice. 

S-a stabilit, de asemenea, că orice drept fundamental, consacrat ca atare de norme 
juridice interne sau internaţionale, are caracter legitim numai în măsura în care este 
exercitat cu bună credinţă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor şi intereselor în 
egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
considerat că prezentarea unor subiecte ce au generat interes, dar şi o serie de 
controverse în societate trebuia făcută cu respectarea unei informări obiective a publicului 
prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi favorizarea liberei formări a opiniilor. 

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, ținând 
cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancționat anterior prin Decizia nr. 369 din 
28.05.2020 cu amendă de 10.000 lei și prin Decizia nr. 398 din 11.06.2020 cu amendă de 
20.000 lei membrii Consiliului au votat propunerea de amendare a radiodifuzorului cu 
suma de 40.000 de lei, decizia fiind adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (2) şi ale 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 NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. 

((licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.4/14.12.2011 şi decizia de autorizare                         nr. 
1815.1-1/15.09.2016 pentru postul NAŞUL TV) se sancţionează cu amendă de                 
40.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1), (2) şi 
(5) și 64 alin. (1), lit. b) 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 
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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 audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite pe postul NAŞUL 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 amendă de 40.000 lei postul 

NAŞUL TV, deoarece, în ediţia emisiunii „Nașul special” din  ziua de 30 iune 2020, în 
contextul dezbaterilorr pe marginea măsurilor luate de autoritățile statului în perioada stării 
de urgență şi a celei de alertă ca urmare a pandemiei generate de COVID-19, nu a fost 
asigurată informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi 
evenimentelor şi nu a fost favorizată libera formare a opiniilor, încălcându-se art. 3 din 
Legea audiovizualului. 

De asemenea, moderatorul emisiunii a formulat acuzaţii grave la adresa unor 
persoane sau instituţii publice, fără să prezinte dovezi în susţinerea lor, și a folosit un 
limbaj injurios, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 40 din Codul audiovizualului, iar 
informațiile cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, nu au fost verificate 
şi prezentate în mod imparţial şi cu bună-credinţă, încălcându-se astfel și prevederile art. 
64 din Codul audiovizualului. ” 

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

 
 

PREȘEDINTE, 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
         
 
         


