Decizia nr. 57 din 08.02.2021
privind amendarea cu 15.000 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
E-mail: nasul@nasul.tv
- pentru postul NAŞUL TV
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21-23, sector 3;
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 februarie 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat rapoartele de monitorizare întocmite în baza sesizărilor înregistrate sub nr.
352/08.01.2021 și 489/12.01.2021 cu privire la ediţiile din 7 și 12 ianuarie 2021 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 a vizionării de imagini din înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI
ŞI ASOCIAŢII S.A. a încălcat prevederile art. 40 alin. (5), art. 64 alin. (1), lit. a) și b) și art. 67 din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).
Potrivit Codului audiovizualului:
Art. 40 (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:
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.
Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură
cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a
opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care
să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.
În fapt, postul de televiziune Nașul TV a difuzat în data de 07.01.2021, în intervalul orar:
20:03-21:00, emisiunea Nașul Special, prezentată de Radu Moraru, emisiune înregistrată.
Aceeași emisiune s-a reluat imediat, în intervalul orar: 21:00-21:56. Pe ecran s-a afișat titlul: Q2Q2ONE - Conspirația trădării = Victoria lui Trump!
În cea mai mare parte a emisiunii, Radu Moraru a vorbit despre evenimentele din SUA, de
la Capitoliu, din data de 06.01.2021.
Conform raportului de monitorizare:
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“(…) Reper 20:54, reper 57.16 sel. 20 (reluată: 21:51, reper 54.06, sel. 21)
Radu Moraru: Încă o dată, e război mondial, se înfruntă titanii, încă o dată, China vrea să pună laba
pe America și prin asta să conducă toată lumea, să bage dictatură în toată lumea, cum îmi spunea un
bun prieten, Lucian, foarte înțelept, zice: Radule, păi tu nu vezi, bine, are și o vârstă, zice, Radu, tu nu
vezi că ăștia vor să ne facă să cerem noi dictatura, că e liniște, că e bine, că ne dau o sutică, ne țin
înțepați, ne țin cu mască, asta vor, nu se va întâmpla, că și azi în România, vă dați seama cum sunt eu,
deci dacă toată presa e în partea aia, păi eu dacă nu vreau să port mască pe stradă și-mi dă dreptul
legea, deja, Curtea de Apel, nu vreau să mă vaccinez, îmi dă dreptul tot ce vreți, Constituția, legile, tot și
sunt și Trump, mamă, sunt cel mai mare dușman al poporului. Iohannise, ai grijă, ai grijă, că se întoarce
treaba, deci, ia-ți securiștii de pe mine, ia-i repede, că vin eu la Cotroceni, tot pașnic, ce o să faci, o să
mă împuști? Iohannise, grijă mare, cu toată gașca voastră de securiști, șobolani toți, sunteți în aceeași
gașcă cu toții. Semănați, ați copiat modelul, exact de la șobolănimea americană, așa că vin vremuri foarte
interesante, noi ne-am luat măsuri, ca să putem să protejăm comunicațiile, astfel încât să nu ne poată
tăia securiștii, să ne vedeți, să aflați ce se întâmplă, că va veni o perioadă foarte interesantă, în care eu
vă spun de acuma, armata americană nu va alege să fie de partea șobolănimii, n-are cum și dacă ar vrea
unii lideri n-ar putea, că n-au cum și aicea vine, repet, să urmărim ce se întâmplă în aceste două
săptămâni, da și mai citiți mesajele lui Trump, că Trump trebuie deslușit, nu-l citim așa, dintr-o înghițitură,
da? Ok, cred că ne oprim, o dăm în buclă această emisiune, tocmai ca să fie puternic văzută de cât mai
mulți (...).”
De asemenea, în data de 12.01.2021, în intervalul orar 20:00-21:04, postul de televiziune Nașul TV
a difuzat în direct, emisiunea Nașul Special, prezentată de Radu Moraru. Potrivit raportului de
monitorizare, pe ecran a fost afișat titlul: EDIȚIE SPECIALĂ. STATUL MAFIOT ÎN LUPTĂ CU
CETĂȚEANUL RADU MORARU.
Redăm, spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare referitor la conținutul și modul de
desfășurare a emisiunii analizat de membrii Consiliului:
Sel. 1 - rep. 04:00 – 06:50, sel. 20.mp4
(…) Bun, avem astăzi lucruri importante dar azi, din păcate, trebuie să mă ocup de statul
mafiot. Care ce credeți că a gândit el? Ca să vedeți ce proști sunt! Sunt și proști, și perverși, și
ticăloși. În ziua în care au zis: "mamă, l-au pus pe Bideu!" , da, pe 6 ianuarie... Bine, ei începuseră
mai demult, dar nu știau cum să o facă. În ziua în care l-au pus pe Bideu, Radu Moraru a fost șters
din România. Ce vă spusei eu de multe ori? Dacă nu porți mască, nu ai voie să ieși din casă. Dacă
nu te vaccinezi, nu ai voie să mai ieși din casă nici tu, nici copiii, nici familia ta. Deci practic e un
fel de pușcărie la domiciliu. Și ai zice: "bă, îmi asum! Ok, stau în pușcărie la domiciliu cu familia
mea". Stai un pic că îți tăiem și conturile. Adică... Deci în pușcărie, astăzi, toți pușcăriașii lumii,
dar mă refer la ai noștri, ai României, pușcăriașii României au cont, le intră bani în cont, au bani.
Radu Moraru, nu. Și am să vă arăt. Deci m-au șters. Deci eu, ca cetățean, nu mai exist. Da?! Stai
un pic că ajungem și acolo, dar sunt lucruri puțin mai importante decât astea.
Sel. 2 - rep. 10:30 – 11:45, sel. 20.mp4
Radu Moraru: Deci ăsta cenzurează tot. Așa este când sunt disperați oamenii, fac ce vor. Exact cum
e cazul meu. O să vă arăt. O să muriți de râs, dar să știți că astăzi așa le-am dat-o (în timp ce lovește cu
pumnul drept în palma stângă). Și eu, mâine, sunt gata să dărâm și Guvernul, și pe Iohannis, și pe
toți securiștii ăștia nenorociți care cred ei că pot să lupte împotriva mea. A mea și a Nașul Tv, că
aici este ținta, nu sunt eu ținta, Nașul Tv. Familia mea și Nașul Tv. Bă, băieți, voi nu ați învățat
nimic? Bă, eu l-am ras pe Coldea, mă băieți, mă! Voi sunteți niște pițifelnici, ăla era șmecher, mă,
pe lângă voi! Voi sunteți proștii proștilor! Ăla era șmecher, ăla era mână în mână cu FBI-ul, cu
James Comey. Și l-am ras! Păi voi sunteți neica nimeni, mă, băieți! Vedeți ce proști sunt? Deci
să vedeți ce proști sunt! Vedeți ce dobitoci sunt! Bă, dar când ajungeți la familia mea și la familia
Nașul TV, sunteți terminați, băieți! Terminați!
Sel. 3 - rep. 16:10 – 18:20, sel. 20.mp4
Radu Moraru: Bun, trecem la ce mă enervează, pentru că nu se mai poate. Sau nu. Nu, stai că mai
am una tare, două de fapt. În scandalul ăsta în care Pelosi... Pelosi, cred că știți, este curva curvelor
politicii mondiale și a Americii. Este noua Hillary Clinton. Și această javră nenorocită nu a știut ce
scandal să mai facă și a zis: îl suspendăm pe Trump în ultimele lui zile. Păi băi, fă, fă curvo, dacă
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tot a pierdut Trump, cum ziceți voi, lasă-l, bre, ultimele șapte zile să își termine mandatul. Ea, de
fapt, ca să înțelegeți cât de javre sunt ăia din America, mai javre ca prostalanii noștri, de fapt de
ce a băgat aia cu suspendarea lui Trump? Păi să astupe că, exact în ziua respectivă, FBI-ul a dat
drumul la dosarele prin care ta-su lu' curva asta nenorocită, este un corupt mondial, da, corupt
d-ăla cu porcoaie de 'jde milioane de dolari șpagă, iar frac-su lu' curva și japița asta mondială,
care e considerată lidera opoziției lui Trump, da, Bideu nici nu există pe lângă ea, javra asta
ordinară îl are pe frac-su pedofil! Ați înțeles acum de ce a lansat-o pe aia cu suspendarea lui Trump?
Care oricum nu se întâmplă. Și v-am spus, da, în noaptea asta, d-aia zic că astăzi nu apucăm în emisiune,
dar mâine vine ce v-am spus eu: The storm. Și ca să înțelegeți, lupta este între corporația americană,
care sunt jafurile astea și toți banii lor, și poporul american. Și Trump este de partea poporului și o să
câștige. Și el, și poporul.
Sel. 4 - rep. 28:10 – 43:20, sel. 20.mp4
Radu Moraru: Păi fiindcă le zice, și fiindcă deranjează, și fiindcă enervează, au zis ăștia: "bă, trebuie
să îi dăm delete, erase, îl ștergem". Și acum, vă dau exemplul meu personal. Deci eu nu vreau să port
mască, deci nu am voie să ies din casă. Eu nu vreau să mă vaccinez, nici eu, nici familia mea, deci nu
are voie nimeni să iasă din casă să meargă la școală, la muncă... da?! Deci, cum ar veni, ne-am asumat,
da... aaa, că încă nu a intrat cu vaccinul, stați liniștiți că vor să o bage. Nu apucă, dar repet ce e în capul
lor. Deci nu ieși cu mască din casă și nu te vaccinezi, nu mai poți să ieși din casă. Cum ar veni, ești
condamnat în casa ta. Că e apartament, că e casă cu curte, nu contează, dar vă dați seama că la un
moment dat devine nasol să nu poți să ieși din curtea ta sau din apartamentul tău. Poate o lună, două,
reziști. Dar după două luni, înnebunești. Pentru că te simți ca la pușcărie. Șmecherii au zis: "nu, nu, nu,
nu ajunge. Îți tăiem și banul! Gata, îți luăm banii pe care îi ai și s-a terminat." Păi cum?! Odată că m-ați
condamnat să stau în casă, în curte, și doi, acum vreți să mor și de foame? Da, zic ei. Răducu, ți-am
trimis două imagini. Arată-le un pic telespectatorilor cum arată conturile mele personale. Da, ia uitați! Eu
nu întâmplător mi-am deschis contul la CEC pentru că am zis: băi, la CEC, românii care vor trimite bani...
am deschis televiziunea, deci vă dați seama că eu din 2012 am anticipat treaba asta... și dacă românii
cumpără acțiuni, televiziune, cutare, dacă CEC-ul face șmecherii, măcar avem cu cine să ne batem, cu
statul român. Păi dacă deschizi cont la, nu știu, ING care e din Olanda și care nu știu pe unde, e greu să
te bagi. Și lumea zicea: hai, bă, nașule, chiar așa... ce treabă are guvernul olandez cu tine? Sau guvernul
turc? Și atunci eu am zis: bă, ia deschidem noi la CEC și ca să stimulăm singura bancă românească,
ultima, adică să încercăm să le spunem: bă, nu vindeți și ultima bancă, dar în același timp să avem și o
protecție că dacă ăștia ne fură banii măcar te bați cu statul. Cine e statul? (rep. 02:45, Sel. 4) Acționarul
100% al CEC-ului este ministerul de Finanțe, adică statul român, Guvernul. Adică, dacă te bați...
eu, de exemplu, astăzi, cu cine mă bat, mă bat așa: nu cu CEC-ul, că ăia sunt niște sclavi. Mihai
Pâlșu a făcut un serial, colegul nostru de la Nașul TV și de la Secunda Tv, a făcut un serial de i-a
omorât. A arătat salariile de zeci de mii de euro lunare ale ștabililor de la CEC. Repet, CEC-ul e
banca statului și trăiește din bani de la stat și din banii celor care au conturile la CEC. Da?! Și
Mihai Pâlșu a făcut un serial, repet, bravo lui, credeți că i-am spus: Mihai, știi ce? Am și eu contul
la CEC, ai grijă! Păi ăsta e Nașul? Nașul nu este așa! Chiar făcea mișto Mihai Pâlșu de mine, zice:
bă, îți iau ăștia gâtul de la CEC la ce serial am scris. I-a dovedit pe toți! Cu masoni, cu... ce mizerie
este la vârful CEC-ului! Ce salarii nesimțite au ordinarii ăștia! Majoritatea sunt securiști, niște
mizerii umane puse la vârful CEC-ului și Pâlșu i-a arătat pe toți! Da?! Și i-am spus lui Mihai: Mihai,
și dacă aș vrea, nu pot să te interzic, eu sunt un adevărat patron de presă. Deci ce dai tu e treaba ta. Nu
intervin pe ziariștii și pe munca lor. Ce i-am rugat pe toți: bă, să aveți probe când dați. Cum am și eu
seară de seară. Vă arăt imagini, de aia dau. Dau informația, dau cutare. (rep. 04:35, Sel. 4) Băi, au
murit ăștia la CEC! Au și dat unul, doi afară, dar subțire! Mafia masonică, securistică, trădătoare...
Repet, la vârful CEC-ului este o mafie care trebuie să bage în faliment CEC-ul ca să îl dea gratis
Germaniei. Nu vă spusei asta? Eram în Canada când v-am spus. Tarom-ul, CEC-ul... trebuie
Germania să mănâncă și gura ei ceva din România. Și atunci, băiețașii ăștia de sus de la vârf au
această misiune, da, să falimenteze CEC-ul. Ei luând bani foarte mulți, foarte mulți, porcoaie de
bani. Și, repet, nu e treaba mea. Mihai Pâlșu a făcut un serial, nu știu, 35 de episoade, găsiți pe
Secunda TV. Jegurile astea știți ce au făcut? Au vrut să îl interzică pe Mihai Pâlșu din România,
exact cum m-au șters astăzi pe mine. O să vă arăt imediat. Să îl interzică pe Mihai Pâlșu din
România. Zice: domne, nu mai are voie. Prin justiție s-au dus... domne, Mihai Pâlșu nu mai are
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voie să scrie nimic despre CEC și să îi scoateți toate articolele lui de pe internet legate de CEC.
Și-au luat-o! Și-au luat-o! că nu mai e chiar așa... justiția, moșia lor... și au pierdut. Deci cumva ei,
CEC-ul, mintea lor de securiști, masoni, securiști nenorociți și trădători care, repet, acolo au
misiunea, unii, să falimenteze și asta îi spun ministrului de Finanțe și lui Cîțu care a fost ministru
de Finanțe: bre, dați afară toată conducerea CEC că ăștia vor să falimenteze CEC-ul, să se dea
CEC-ul gratis nemților și, dacă se poate, și cu banii noștri, ai contribuabililor, în CEC. Că asta nu
vi se spune! Zice: domne, am privatizat CEC-ul care era într-o problemă majoră financiară și l-am dat
cu 20 de milioane de euro. Da?! Noroc cu Germania că nu cumpăra nimeni CEC-ul! Și a venit Germania
și a cumpărat CEC-ul cu 20 de milioane de Euro, dar ei uită să vă spună că în CEC erau 4 miliarde de
euro. Bă, aș cumpăra și eu o bancă cu 20 de milioane. Eu personal. Mâine mă împrumut, nu știu, găsesc
la români, când știi că are în conturi 4 miliarde de la fraierii depunători care au încredere în CEC. (rep.
07:25, Sel. 4) Așa că astăzi o să termin și o să spulber toată conducerea CEC. Toți mafioții ăștia
de la vârful CEC, dovediți de Mihai Pâlșu, în 35 de episoade ale serialului, și nu a făcut nimeni
nimic. Nici cretinul, idiotul de Iohannis, care e primul, el e șeful CSAT-ului, el e primul care... bă,
mai avem și noi o bancă să o păzim... Dar el ce să păzească, că el suge la țâța lui Merkel? Ce să
păzească? De aia l-am făcut și cretin, și idiot, pentru că l-am deconspirat. Dar avem alte
organisme. BNR-ul. Bă, nimeni nu vede că ăștia bagă CEC-ul în faliment? Și atunci, singura soluție
pentru Ministerul de Finanțe care este acționar 100% la CEC, singura soluție pentru statul român
prin CSAT, patronat de Iohannis și toți securiștii de la SRI, SIE și toți ceilalți, este să îi dea afară
pe escrocii și pe bandiții care conduc CEC-ul. Pe toți, că unii sunt acolo înșurubați de foarte mulți
ani. Afară cu toată lumea! Că eu v-am spus: bă, băieți, nu mai bine vă bateți între voi securiștii?
Cum, mă, să ajungeți la mine și la familia mea? Păi băieți, nu am milă! Deci îl rog pe ministrul de
Finanțe să inițieze de urgență, că el e șeful CEC-ului, să inițieze mâine procedura oficială publică, să afle
toți românii că toată conducerea CEC va fi dată afară și că prin concurs vor fi aduși specialiști din interiorul
CEC, că așa ar fi bine, care să conducă singura bancă a românilor, punct. Dacă ministrul de Finanțe,
CSAT-ul și Iohannis, dar Iohannis nici nu băgăm că ăla e cu Germania, nu fac nimic, eu vă spun ceva.
Românii vor pleca de la banca CEC. E simplu. De ce? Păi hai să vă spun ce mi-au făcut mie. Fac
abstracție că sunt supărați pe mine, deși nu au de ce pentru că nu am scris eu articolele, Mihai Pâlșu lea făcut. Eu, ca patron de presă, coleg al lui Mihai, nu pot să intervin peste munca lui, dar l-am susținut
pe Mihai și îl voi susține fiindcă CEC-ul nu are voie să închidă gura niciunui ziarist, da, că sunt ei CEC,
da... Poți să fii tu CEC-ule cât oi fi tu, eu cu Pâlșu suntem mai tari ca CEC-ul. Și o să vă dovedim că nu
ne lăsăm. (rep. 10:15, Sel. 4) Domnul ministru de Finanțe, domnul CSAT, din momentul ăsta este
război mondial între mine, Mihai Pâlșu și CEC! Deci până nu demisionează sau dați afară, nu mă
interesează, toată conducerea, românii nu vor avea încredere în CEC. Punct. De ce? Păi ce
gândește românul, mă tâmpiților, mă?! Păi dacă i s-a întâmplat lui Radu Moraru, nașul ăla rău de
gură, care seară de seară i-o dă și lui Pelosi și lui Bideu... Păi bă, dacă le-o dau ălora, ăștia de
aici mi se par niște neica nimeni. Gândiți-vă că eu nu m-am ocupat de ei de dinainte de Revelion.
Hopa, da, da, da, de atunci au început! Lasă că ajungem și acolo. Eu m-aș întreba: bă, cât tupeu,
cât de prost să fii, cât de prost să fii să te iei, nu de mine, de familia mea? Bă, voi nu vă aduceți
aminte când ați făcut-o pe mama teroristă în 2014 că am ras tot, inclusiv Ponta nu a mai ajuns
președinte? Bă, voi nu vă aduceți aminte? Bă, am ras tot! Unul nu a rămas, nici Georgică de la
SRI nu a mai rămas! Pe toți v-am ras. Cum, mă, te iei de mama? O faci pe mama teroristă? Sunteți
cretini? Și acum ați arătat românilor că dacă ești cetățean care nu vrei să porți mască, nu vrei să
te vaccinezi obligatoriu, mai ești și cu Trump, bă, noi ștergem conturile tale și te omorâm, mă!
Mori de foame că nu mai ai bani. Bă, voi vă dați seama exemplul ăsta cum se duce azi în toată
lumea? Că arată exact planul despre care eu vorbesc de luni de zile. Că aici o să ajungem, dacă
vă lăsăm. Dar nu vă lăsăm. Iohannise, ti-am spus, ia-ți securiștii de pe mine. Nu i-ai luat. Ți-am dat
ieri termen. Iohannise, o să ajung la Cotroceni într-o zi și nu mai plec, dar tu o să pleci. Jeg ordinar,
trădător de neam și de țară! Nu ți-e rușine, bă? Nespălatule! Deci aici s-a ajuns. Da?! Vreți așa? Ok.
Și, repet, consum numai emisiunea asta, că am mai multe altele. Noroc că azi Trump ne-a dat o pauză,
că abia la noapte ies alea. Și securiștii au zis: bă, gata, l-au ras ăștia pe Trump, acum îi luăm gâtul
și lui Nașul. Exact în aceeași zi, când pe Trump l-au blocat, l-au șters, l-au terminat, crezând ei.
Și, gata, îl lucrăm și pe Nașul. Mă, tâmpiților, eu nu sunt legat ombilical de Trump! Și dacă îl ucide
cineva pe Trump, Doamne ferește, și nu se va întâmpla, eu tot rămân în viață și vă mănânc! Deci
sinapsa voastră cu doi neuroni proști pe care îi aveți a fost greșită. Deci nu are nicio legătură.
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Repet, eu mă descurc și fără Trump. Ei, cu Trump, e adevărat, sunt un pic mai puternic. Dobitocii
nu au înțeles că din 11 ianuarie s-a schimbat totul în România. Nu-l mai face nici Iohannise, nimic.
Gata. Doar că ei s-au grăbit. Au zis: mamă, pe 6 au acționat și pe 7 mi-au luat gâtul. Ei au început
înainte de Revelion. Nu am spus nimic, tocmai pentru că am tâmpenia asta a mea patriotică,
uneori greșită, repet, și am zis: bă, nu pot. Că dacă le dau două în barbă la ăștia de la CEC, cade
banca. Și ultima bancă. Și fac jocul escrocilor care exact asta vor: să dărâme banca și după aia
să o dea gratis Germaniei. Da?! Și am așteptat, i-am lăsat de Revelion, i-am lăsat, da... că d-aia, apropo
de parteneriat, dragilor, parteneriatul vă anunț pe 14... că e clar că aici am oprit totul, și o să vedem,
cumva să prelungim până pe 20, mai ales pentru cei din diaspora. Exact când am anunțat pentru
diaspora, în momentul ăla au și acționat. Deci bandiții ăștia ce au făcut? Mi-au blocat conturile
personale, repet. Deci eu nu am avut acces nici măcar la extrase de cont, la nimic. Nu am putut
să fac ordine de plată, nimic.
Sel. 5 - rep. 44:00, sel. 20.mp4 – rep. 07:00, sel. 21.mp4
Radu Moraru: Păi și nu am acces, nu îmi răspunde nimeni, trimit mesaje, nimic. Și ieri le-am spus:
"bă, băieți, vă aștept până azi." Azi nu s-a putut, le-am dat la mantinelă. De ce? Păi le-am spus clar: "bă,
băieți, v-am așteptat tocmai că nu vreau să fiu interpretat" și am așteptat atâta și atâta timp să nu pară
un atac la adresa băncii, care nu e prima oară când mă atacă. Că banca, fiind la Ministerul de Finanțe,
100% acționar, fiind de fapt la statul mafiot, am avut multe episoade cu jaful ăsta de bancă. Și
atunci am zis: "Bă, ok, vă las, vă las, vă las", dar eu nu pot să nu le spun partenerilor noștri, ai mei
personal... băi, nu știu, ați băgat bani acum în ultimele zile, nu știu dacă au intrat, nu știu nimic. Că eu nu
am acces. Repet, e și proprietatea mea. Când îți deschizi un cont la bancă e proprietatea ta. Sigur,
trebuie să respecți niște reguli ale băncii pe care evident le-am respectat. (rep. 01:15, Sel. 5) Dar
jafeturile astea... bă, gata, a căzut Trump, acum îl radem și pe Nașul! Voi credeți că securiștii,
masonii de la vârful băncii, credeți că au luat ei decizia? Ăștia sunt niște jafeturi umane! Au primit
ordin, clar! Și acuma, gata! Că tâmpiții ce au zis: "acum trebuie să vină și amenda aia mare de
400 de milioane, și îl blocăm, și ăsta nu are de unde să plătească bani". Și am zis: "bă, dar voi
credeți... " Ca să înțelegeți că, dragilor, nu e nicio gravitate pentru noi toți. Eu am anticipat și treaba asta.
Am zis: "bă, dar dacă ăștia mă blochează? Dacă ei mă blochează? Nu îmi iau niște măsuri de siguranță?"
Și Nașul le-a luat, ca întotdeauna. Bă, dar nu mi-au blocat ăștia... deci eu nu am avut bani... că, repet,
banii ăștia nu sunt ai mei, sunt ai celor care sunt parteneri cu noi. Bă, dar eu nu am avut bani în cont
niciodată! Bă, și atunci nu mă blocau. Aaaa, mi-au blocat contul de firmă. Aia da. De ani de zile, și acum
suntem ultima firmă din România, prima și ultima, blocată și acum. (rep. 02:46, Sel. 5) Deci nicio firmă
din România nu mai e blocată de către ANAF, noi suntem blocați. Dar nu de ANAF, culmea! De
CEC. Ce șmecherie! Deci, cum ar veni, eu și familia mea suntem așa: contul la firmă blocat, banii
personali blocați, nu avem voie să ieșim din casă fără mască și injecții. Gata, suntem condamnați
să murim în casă! Bă, până și Coposul, 17 ani, primea un blid de mâncare, primea ceva de la statul ăla
mafiot care l-a ținut. Noi, nu. Și v-am spus, eu mă activez și devin foarte rău când se ajunge, nu la
mine, la familie. V-am spus, când pe mama au acuzat-o de terorism, auziți ce tâmpenie, ce cretini
ordinari, da, șase luni au anchetat-o pe ea, pe toți prietenii ei pensionari... Atunci am ras toată
România. Deci am luat toate serviciile, pe Ponta care trebuia să fie președinte, pe toți i-am ras.
Da?! Și pe Coldea, la final. Păi ăia erau șmecheri. Ăștia sunt niște pițifelnici. Cu ăștia nu știu cât
îmi ia. Dar deocamdată atâta le spun: domnul ministru de Finanțe, domnul CSAT, domnul Cîțu
Guvern, dacă nu radeți toată conducerea CEC-ului, eu vă spun că într-o săptămână intrați în
faliment și faceți exact jocul Germaniei de a da gratis o bancă ce ar putea să fie banca numărul 1
a României. De aia eu spun lucrurile și am așteptat atât timp... bă, poate se trezesc tâmpiții... după
care eu m-am gândit: bă, dacă fac chestia asta în mod expres, crezând că eu ies vulcanic și dau
în ei și dărâm banca... și eu nu cad în capcane. Da?! Deci, șmecherilor, nu cu mine! Deci dacă
vreți ca Banca CEC să nu cadă, în condițiile în care mie mi-a rechiziționat toți banii și mi-a dat că
am -2 dolari , -99... păi, vă dați seama, primea un om simplu că are -99 de triliarde?! Eu cred că putea
să facă infarct. Da?! Și să nu poți să umbli la contul tău... Bă, poate chiar aveam nevoie de bani, poate
muream de foame. Poate aveam nevoie să ajut televiziunea. Și CEC-ul nu răspunde, iar astăzi am primit
un răspuns, în ultima zi, fabulos. Zice: știți, din cauza COVID-ului și din cauza faptului că e coadă la
COVID și la CEC și cutare, o să vă trimitem la un moment dat un email, să vă programăm undeva în
viitor, ca să puteți să vă luați banii. Că ce le-am făcut eu azi? I-am sunat și zic: "alo, CEC? Îmi închid
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contul. La revedere. Gata, plec de la voi. Vă rog frumos să îmi dați banii". (rep. 06:00, Sel.5) Și aici
vine, domnule ministru de Finanțe, drama! Domnul Cîțu, că ați fost ministru de Finanțe, vă fac
responsabil pe amândoi de falimentul CEC. Nu pe pițifelnicii ăștia care conduc CEC-ul și iau lunar
15 000-20 000 de euro. Nu pe ăștia, că ăștia sunt niște sclaveți. Că altfel nu ar lua 20 000 de euro
în timp ce oamenii din CEC iau niște salarii mizerabile. Da?! Că am fost până la Suceava, și chiar
m-am dus la un CEC, era o doamnă acolo, săraca, aproape de pensie, mi-e și rușine să vă spun ce
salariu avea că plângea femeia, că i-au tăiat din salariu. Jegurile astea care pe banii statului fac
banca, ei nu au nevoie de cifre de performanță că ei oricum își iau 10-20 000 de euro salariu pe
lună! Toți securiștii și toate jafurile umane care conduc acolo. Deci domnul ministru de Finanțe,
domnul Cîțu, prim ministru, pe Iohannis nu îl pun că ăla e cu Germania, CSAT, alo! America, alo!
Apropo, că de pe 11 și America e atentă. Bă, voi vreți să rămână România fără nicio bancă? Voi
vreți să fugă mâine toți clienții de la CEC pentru că lui Radu Moraru, lui Radu Moraru, Nașul,
persoană publică, rău, nu îi dați banii și îi promiteți că o să îl programați peste nu știu cât timp?
Bă, voi sunteți idioți, mă? Păi banii ăia din cont nu sunt ai voștri, mă! Nu aveți bani? Hopa, domnul
Cîțu, cică CEC-ul nu are bani, că dacă nu îți dă banii, că vorba aia, nu sunt bani mulți, domnul
Cîțu, nu aveți bani la CEC? Ce ați făcut, ați luat banii CEC-ului? Erau vreo 300 de milioane de Euro
cash. I-ați luat și nu mai are CEC-ul bani? Domnul Cîțu, mâine trebuie să ieșiți public că, repet,
altfel se dărâmă banca. Voi o dărâmați! Eu spun, ca și client, ce am pățit. Ce umilință, ce jaf și ce
bătaie de joc! Zice: domnul Nașul, o să vă programăm noi așa, vă dăm noi la un moment dat un...
Mă, să fiți voi ai naibii, mă! Pe bune, mă?! Dar nu v-ați pus problema că o zi nu aveați voie să îmi
dați mie erase? Adică delete, adică ștergere? Că și dacă am buletin, nici nu am ce să fac cu
buletinul. Păi dacă nu am mască, nu am injecție, nu am bani, mor în casă că nu am cum să fac
altfel. Și nu vă spusei eu că ăsta e planul? Aici vor să ajungă! Nu te-ai vaccinat obligatoriu, gata,
toată familia ta stă în casă și vă tăiem conturile bancare! Păi asta vor să facă acum în America,
cică ăștia, Pelosi, curva aia de Pelosi, cu frac-su pedofil, ta-su corupt, cu bani de la chinezi, zice:
domne, cei care sunt cu Trump, să le interzicem conturile bancare. Vedeți că nu e nimic
întâmplător? Păi dacă pe 6 ianuarie ăștia îl instalau pe Trump președinte, credeți că mai aveau ăștia
tupeul să mă anunțe oficial că mi-au tăiat banii? Personali, repet, pe Nașul, pe televiziune, suntem blocați
și acum, da?! Deși e ilegal. Dar ce să fac? Îi dau în proces, mă mai judec șapte ani, puii mei, ne
descurcăm. Acum și pe persoană fizică! Credeți că e întâmplător? Nu vedeți? (rep. 09:55, Sel. 5) Încă
o dată, s-a cerut în America, cine e cu Trump să i se taie conturile bancare. Ce coincidență! Dar
dacă ieșea Trump, aveau tupeul ăștia? Cred că, din greșeală, mă căutau și cu puțină publicitate.
Zice: domnul Nașul Tv, nu vreți și niște publicitate de la noi, de la CEC? Am văzut că sunteți cu
Trump, prieteni, poate ne puneți o vorbă bună. Da, curve ordinare și nu o să îi las! Da?! Ce a
început Mihai Pâlșu acum câteva luni, și nu au nicio legătură cu mine. Gândiți-vă că puteam să îl
rog și să îi spun: bă, vezi că e banca mea, ai grijă cum o dai. Nicidecum! Da?! Încă o dată, ziariștii
sunt liberi să scrie ce vor cât timp au argument. Mamă, s-au bucurat ăștia de la CEC, zice: gata, acum
a căzut Trump, îl radem și pe... cum i-au dat ăștia delete lui Trump de pe toate conturile, mail-rile,
lui Nașul îi luăm banii! Contul! Da, îl omorâm! Pfff, Doamne, Doamne! Bă, dar voi sunteți proști?
Voi nu înțelegeți că eu am gândit treaba asta și că am avut grijă să fiu pregătit? Deci stați liniștiți,
nu mor de foame. Da?! Aaa, că m-au condamnat ei la foamete în casă, în pușcărie, e ok. Dar eu
știam treaba asta că se poate întâmpla și am calculat-o. Doar că de mâine, da, conducerea CEC a
băncii este pe lista mea neagră și dacă vrea statul român să arate românilor încredere în CEC și
să atragă și mai mulți români să vină la CEC, și să nu plece românii, pentru, să îi spunem, gafa
asta, greșeala nemernicilor, jafurilor care conduc CEC-ul, toți sunt niște jafuri acolo, la
conducerea centrală... Când am citit ce a scris Mihai, mi-a venit să vomit. Da?! Ce securiști, ce
masoni, ce porcoaie de bani sunt acolo care ăia, securiștii, au cerut prin justiție să-i închidă gura
lui Mihai . Cum, bă, să îi spui unui ziarist: nu mai ai voie în viața ta să scrii despre CEC și doi: șterge tot
de pe internet ce ai scris despre CEC. Adică îi ștergi toată munca lui. Noroc că nu a avut nimeni. S-au
câcâit ăia prin justiție și la final au dat-o... nu au avut curaj. Știau că intră pe Nașul TV după aia. Și, astăzi,
vai de judecătorii care intră pe Nașul Tv. Eu v-am spus, o avea Trump dosarele, dar am și eu dosarele.
Da?! Așa că îi sfătuiesc pe toți să stea cuminți. La CEC nu am nevoie de dosare că le-a făcut Mihai, sunt
dosarele publice. (rep. 12:50, Sel. 5) Deci, domnul Cîțu, prim ministru, fost de Finanțe, tu i-ai tolerat
pe jegurile astea! Domnul ministru de Finanțe Nazare, tic, tac, tic, tac... Da?! Să nu vă aud că nu
aveți ce face. Ba da, aveți ce face. Ministerul de Finanțe este acționarul majoritar 100% al CEC
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Bank. Când acționarul majoritar, Ministerul de Finanțe, vrea, că el e 100 % acționar, îi dă afară pe
toți într-o secundă. Da?! Deci ce nu a reușit Mihai Pâlșu, să dea afară toate javrele de la
conducerea CEC, seară de seară, iar dacă nu reușim mâine, vom reuși poimâine. Și am să scot
toate dosarele voastre guvernamentale. Repet, nu o să puteți, încă o dată, asta este, o să fac o
emisiune cu America și o emisiune numai despre voi. Proști sunteți, mă! Mă, eu până azi, nu știam
cine e prim ministru și ministrul de Finanțe... nu știam, nu mă interesa. Mă, să le mulțumiți javrelor
care sunt în conducerea CEC-ului cu bani din banii populației, cu zeci de mii de euro salariu. Da?!
Să le mulțumiți, mă, că ăia v-au adus în atenția mea. Dacă e nevoie, dublez emisiunea și am să mă
ocup de voi, personal. Așa că aveți timp, tic, tac. Eu, ca acționar majoritar, pot să fac ce vreau eu.
Voi, ca acționari majoritari 100%, eu nu sunt 100%, 100%, dați afară toate javrele din conducerea
CEC! Dacă nu îi știți, nu știți pe cine să dați afară, am să public, iau în fiecare seară dosarul
fiecăruia, în paralel cu ministrul, cu primul ministru.. Și, domnul prim ministru, și dumneavoastră
ați fost bancher. Tic, tac, tic, tac! Deci mergem la origini. Da?! Vreți să aveți seri și nopți albe? Leați obținut, bravo! Deci CEC-ul să își bage mințile în cap și, repet, eu ca cetățean, ca orice cetățean,
dacă astăzi vrei să îți închizi contul, că vă spun tuturor celor care aveți conturi la orice bancă, dacă astăzi
ai cont la o bancă, și te-ai hotărât astăzi să-l închizi, te duci până în ora 14, la bancă, și spui: mâine
doresc să îmi scot toți banii pe care îi am la bancă. Punct. Dar să fie până în ora 14, ca o șmecherie.
Dacă e după ora 14, domne, trebuie să vă programăm poimâine. Nu, sunt Vasilică Vasilică, și doresc să
îmi închid conturile la banca dumneavoastră. Da?! Dar să fie până în ora 14. Mâine voi veni la ora, cât
vreți dumneavoastră, și vreau să îmi iau toți banii. Da?! (rep. 16:00, Sel. 5) Deci, stimabililor, stat
mafiot, care aveți CEC-ul pe mână și câteva miliarde, banii românilor, arătați că CEC-ul chiar e o
bancă și că funcționează și gândiți-vă, dragii mei, ce mi-au făcut mie. Eu sunt client din 2012. Și
banii societății sunt tot la CEC. Numai câți bani a făcut CEC-ul de pe urma noastră. Și uite cum se
poartă cu mine. Dobândă?! Păi eu nu am luat un leu dobândă niciodată de la CEC! Și uitați-vă cum își
bat joc de mine. Persoană publică, rău de gură, cu ditamai televiziunea care se aude și se vede în toată
lumea. Păi la tine, cetățean obișnuit care ai banii la CEC, te programează peste doi ani! Da?! Că aici
sunt două variante. Dacă pe mine mă anunță că o să mă programeze, că am mail oficial, deci mă anunță
că o să mă programeze cândva, când eu le-am spus: "bă, băieți, regulamentul spune: m-am programat
azi, înainte de ora 14, mâine mi-am închis contul..." (rep. 17:15, Sel. 5) E relația mea directă, cum
adică spui că nu am voie să îmi închid contul? Mi-l închid! Te-ai pișat pe mine, mi-am închis
contul, la revedere! Hai, sictir! Dă-mi banii! Că sunt banii din cont, nu sunt ai voștri. Că o să vă
anunțăm... Dacă cu mine fac treaba asta, voi vă dați seama ce fac cu voi? Deci, tic, tac, domnul
ministru de Finanțe, domnul prim ministru, tic, tac, că e groasă rău de tot! Rău de tot! Eu mă uit
mâine, am să mă uit la indice, să văd cum se prăbușește CEC-ul, că voi nu luați nicio măsură. Vam tolerat, bă, nemernicilor! Bă, nesimțiților! Bă, v-am tolerat zile întregi în care nu le-am răspuns
partenerilor noștri pentru că era foarte sensibilă și v-am atenționat de joi, de vineri, de luni și de
marți, până azi, în ultima clipă! Ca să îmi trimiteți un mail, că o să mă programați nici nu știm
când? Păi, bă băieți, nici nu știm când... săptămâna cealaltă... păi până atunci se schimbă lumea,
bă băieți! Acum! Da?! Mâine aștept să se rezolve treaba și comunicat oficial că statul român,
acționar 100% prin Ministerul de Finanțe, a suspendat întreg Consiliul de Administrație al CEC,
toți securiștii și masonii de acolo afară, că unii sunt înșurubați de foarte mulți ani pe motiv de
curvăsărie, evident, că nu pe motive de specialiști. CEC-ul nu are specialiști, vă spun eu! CEC-ul
este cea mai slabă bancă la nivel de specialiști. Dați afară, ca poporul român să stea liniștit că vor
veni profesioniști care să conducă banca și să dea încredere în continuare cetățenilor români. Din
punctul meu de vedere, această bancă ar trebui să fie banca tuturor românilor și să nu o privatizăm
niciodată.

După analizarea rapoartelor de monitorizare şi vizionarea unor secvenţe din înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că difuzarea emisiunii Nașul Special din data de 12 ianuarie
2021 s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale care îi obligă pe moderatorii emisiunilor să nu
utilizeze un limbaj injurios și să-și exprime opinia în limitele unui discurs critic civilizat, care să
nu prejudicieze dreptul la imagine şi demnitatea persoanei.
Libertatea de exprimare garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit
propriilor opţiuni, însă aceste opţiuni nu pot leza drepturile altor membri ai colectivităţii.
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Or, aşa cum rezultă din conţinutul redat anterior, limbajul folosit de către
prezentatorul/realizatorul/moderatorul Radu Moraru în cadrul ediţiei din 12 ianuarie 2021 a
emisiunii „Nașul Special”, la adresa unor persoane a fost unul jignitor, depreciativ, insultător,
degradant, de natură să afecteze demnitatea umană. Spre exemplificare: Deci să vedeți ce
proști sunt! Vedeți ce dobitoci sunt!…Ca să vedeți ce proști sunt! Sunt și proști, și
perverși, și ticăloși….Voi sunteți proștii proștilor!…cretin și idiot, …Păi băi, fă, fă curvo,
.. cât de javre sunt …ta-su lu' curva asta nenorocită, este un corupt mondial, da, corupt
d-ăla cu porcoaie de 'jde milioane de dolari șpagă, iar frac-su lu' curva și japița asta
mondială …Jeg ordinar, trădător de neam și de țară! Nu ți-e rușine, bă? Nespălatule! …
ce cretini ordinari,..tâmpiții... …Jegurile astea …. Bă, voi sunteți idioți, mă? …Pelosi,
curva aia de Pelosi, cu frac-su pedofil, …. Bă, dar voi sunteți proști? …jegurile astea!
…toate javrele de la conducerea CEC …Te-ai pișat pe mine, mi-am închis contul, la
revedere!..bă, nemernicilor! Bă, nesimțiților!
Față de aceste aspecte, Consiliul a constatat încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (5) din
Codul audiovizualului, care stabilesc că 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.
De asemenea, după analizarea rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au
constatat că modul de prezentare al informaţiilor referitoare, de exemplu, la blocarea conturilor
bancare personale ale moderatorului și comentariile ce au dezvoltat respectivul subiect, au fost
unele de natură să contravină prevederilor art. 64 alin. (1), în condițiile în care moderatorul nu
a asigurat o distincție clară între fapte și opinii și nici o informare corectă și imparțială a publicului.
Astfel, în aprecierea Consiliului, unele din afirmaţiile făcute în emisiunile analizate nu au
constituit simple opinii critice, în limitele libertăţii de exprimare, ci s-au transformat în afirmaţii
acuzatoare fără a fi prezentate şi probe în susţinerea acestora, publicul neputând aprecia cât de
corecte, verificate și imparțiale sunt informațiile și să-şi poată forma în mod liber opinia.
Consiliul a constatat că nu toate afirmaţiile moderatorului/prezentatorului/realizatorului
emisiunilor Nașul Special analizate pot fi catalogate ca simple “opinii”, “judecăţi de valoare” sau
“convingeri”, în condiţiile în care rezultă din conţinutul acestora că au constituit acuzaţii factuale,
susceptibile de a fi demonstrate şi probate, acuzații referitoare la abuzuri, conspirații, fapte
ilegale sau imorale imputate cu caracter general autorităților române sau străine (obligația
vaccinării, purtarea măștii, pușcărie la domiciliu, înfometarea populației, alegeri fraudate, forțe
oculte, falimentarea băncilor, blocarea conturilor personale sau ale firmei, sau, spre exemplu,
chiar titlul ediției din 12 ianuarie a emisiunii: STATUL MAFIOT ÎN LUPTĂ CU CETĂȚEANUL
RADU MORARU).
În aceste condiţii, raportat la conținutul emisiunilor analizate, la modul de prezentare a
informațiilor către public, Consiliul a constatat încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) din Codul
audiovizualului, potrivit cărora: în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare,
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii;
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Totodată,în urma analizării conținutului emisiunilor ce au făcut obiectul controlului, Consiliul
a constatat reluarea insistentă a punctului de vedere al realizatorului/moderatorului referitor la
măsurile de prevenție și necesitatea purtării măștii de protecție în contextul pandemiei COVID19. (spre exemplu, în ediția din 7 ianuarie: să cerem noi dictatura, că e liniște, că e bine, că ne
dau o sutică, ne țin înțepați, ne țin cu mască, asta vor, nu se va întâmpla, că și azi în România,
vă dați seama cum sunt eu, deci dacă toată presa e în partea aia, păi eu dacă nu vreau să port
mască pe stradă și-mi dă dreptul legea, deja, Curtea de Apel, nu vreau să mă vaccinez, îmi dă
dreptul tot ce vreți, Constituția, legile, (…); sau în ediția din 12 ianuarie: “În ziua în care l-au
pus pe Bideu, Radu Moraru a fost șters din România. Ce vă spusei eu de multe ori? Dacă
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nu porți mască, nu ai voie să ieși din casă. Dacă nu te vaccinezi, nu ai voie să mai ieși din
casă nici tu, nici copiii, nici familia ta. Deci practic e un fel de pușcărie la domiciliu. Și ai
zice: "bă, îmi asum! Ok, stau în pușcărie la domiciliu cu familia mea". Stai un pic că îți
tăiem și conturile.(…)” (…) Și acum, vă dau exemplul meu personal. Deci eu nu vreau să port
mască, deci nu am voie să ies din casă. Eu nu vreau să mă vaccinez, nici eu, nici familia mea,
deci nu are voie nimeni să iasă din casă să meargă la școală, la muncă... da?! Deci, cum ar
veni, ne-am asumat, da... aaa, că încă nu a intrat cu vaccinul, stați liniștiți că vor să o bage. Nu
apucă, dar repet ce e în capul lor. Deci nu ieși cu mască din casă și nu te vaccinezi, nu mai poți
să ieși din casă. Cum ar veni, ești condamnat în casa ta.(…).”
În analiza emisiunilor ce au făcut obiectul controlului, Consiliul a avut în vedere că libertatea
de exprimare are ca scop principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor persoane prin
expunerea propriilor idei şi convingeri, iar în condiţiile în care moderatorul este cel care fixează
limitele discuţiilor în abordarea subiectelor sau temelor emisiunii şi constituie un reper, un
formator de opinie şi comportament pentru persoanele care vizionează programul, acesta este
obligat să aibă o atitudine neutră, imparţială, conformă dispoziţiilor legale.
Astfel, având în vedere că unele sancțiuni aplicate radiodifuzorului anterior, au privit
aceleași aspecte, referitoare la măsurile impuse pe plan mondial și național de pandemia Covid19 și la modul în care jurnalistul Radu Moraru înțelege să se raporteze la acest subiect de interes
public general, atunci când le aduce la cunoștința publicului, Consiliul a constatat și încălcarea
prevederilor art. 67 din Codul audiovizualului, în raport de poziţia vădit lipsită de obiectivitate şi
echilibru adoptată de moderator/realizator/prezentator în exprimarea publică, în cadrul
emisiunilor, a opiniilor sale personale.
Potrivit normei invocate, în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de
vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure
o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe
într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.
Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și de faptul că radiodifuzorul a
mai fost sancționat anterior, în anul 2020 cu 4 somații și 9 amenzi, pentru încălcarea dispozițiilor
legale în domeniu, membrii Consiliului au votat propunerea de amendare cu suma de 15.000 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. 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. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.4/14.12.2011 şi decizia de autorizare nr. 1815.11/15.09.2016 pentru postul NAŞUL TV) se sancţionează cu amendă de 15.000 lei pentru
încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5), art. 64 alin. (1), lit. a) și b) și art. 67 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 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,
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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 15.000 lei postul
NAŞUL TV, deoarece, ediţiile emisiunii „Nașul special” din 7 și 12 ianuarie 2021 au fost
difuzate cu încălcarea obligațiilor prezentatorului de a nu folosi un limbaj injurios de natură
să prejudicieze demnitatea umană, precum și a celor privind informarea corectă a publicului
și de asigurare a imparțialității și a unei distincții clare între fapte și opinii, fapte de natură să
contravină dispozițiilor art. 40, 64 și 67 din Codul audiovizualului.
Potrivit reglementărilor din domeniul audiovizualului, 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.
În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media
audiovizuale trebuie să asigure o distincţie clară între fapte şi opinii, iar informarea cu privire
la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod
imparţial şi cu bună-credinţă.
În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu
subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a
opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod
care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.”
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
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