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Decizia nr. 231 din 27.04.2022 
privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. 

cu sediul în Bucureşti, Bd. I.C. Brătianu nr. 29-33, spațiul 401A al Complexului 
Comercial COCOR, etaj 4, sector 3 

CUI 26605260 
 
 

- pentru postul de televiziune NEWS ROMANIA 
 
 

 
 

Întrunit în şedinţa publică din 27 aprilie 2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare în baza sesizărilor                              
nr. 2470/07.03.2022 și 2804/11.03.2022, precum și solicitarea Consiliului din 15 martie 
2022 în ce privește emisiunea România Informată, difuzată în 28 februarie, 9 și 11 martie 
2022 de postul NEWS ROMÂNIA,  

Postul de televiziune NEWS ROMÂNIA aparţine S.C. NEWS ROMÂNIA 
COMMUNICATION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 925/22.02.2022 şi decizia de 
autorizare nr. 2304.0/22.02.2022).  

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizinării unor secvenţe din 
înregistrările emisiunii difuzate în zilele de 28 februarie, 9 și 11 martie 2022, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION S.R.L. 
a încălcat prevederile art. 3 alin. (2)  din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare și ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conținutului audiovizual (Codul audiovizualului).  

Potrivit dispoziţiilor invocate 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. 

Conform prevederilor din Codul audiovizualului: 
- 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, în urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat 
că emisiunea România Informată, difuzată în zilele de 28 februarie, 9 și 11 martie 2022,        
a conținut informații părtinitoare, incorecte, neverificate, prezentate cu rea-credință și 
preluate din surse neoficiale (site-uri, publicații, reviste etc.), cu privire la existența armelor 
biologice pe teritoriul Ucrainei, finanțate de S.U.A., fapt de natură să afecteze 
imparțialitatea, echilibrul și veridicitatea acestor informații.  

Redăm, cu titlu de exemplu, scurte fragmente din rapoartele de monitorizare analizate 
de membrii Consiliului, cu privire la conținutul emisiunii România Informată: 

 

- ediția din 28 februarie 2022: 
În cea de-a doua parte a emisiunii este dezbătută tema conform căreia SUA ar dezvolta arme biologice 

lângă Rusia, indicând (reper 26:31, sel. 28-21) o sursă externă ''News Week-08.04.2021''. Prezentatoarea 
afirmă că această informație provine de la un consilier a lui Vladimir Putin.            
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(Rep. 15:02, S1) Pe parcursul emisiunii, sunt prezentate documente, într-un cadru de fundal, pe un ecran, 

fără însă a fi inteligibil conținutul lor. 
(Rep.02:39, S1) În același cadru este prezentată o hartă cu poziționarea unor laboratoare de cercetare, ce 

fac obiectul de discuție al temei prezentate în emisiune, 
(Rep.19:27, S2) Pe ecran apare o schiță a unui aparat, despre care se afirmă că ar fi un  brevet oficial 

aprobat în SUA, dispozitiv pentru eliberarea în aer a țânțarilor, ce include o dronă care este controlată de la 
distanță. 

Prezentatoarea a ținut un monolog (neavând invitați în studio) vorbind despre criza politică din Ucraina și 
despre existența unor laboratoare de arme biologice care ar fi controlate de SUA. 

Prezentatoare : Iosefina Pascal. 
S1 (Rep. 26:24-59:59, Sel.28-21) Iosefina Pascal:…Uite ce zice Putin, ă, pardon, secre… ăsta  

consilierul lui Putin, SUA dezvoltă arme biologice lângă Rusia. Articol integral pe ''News Week'', deci 
publicație oficială 8 aprilie 2021. Octombrie 5-2018- Rusia susține că Statele Unite au laboratoare secrete, 
de arme secrete în Georgia. Ambasada Rusiei în Marea Britanie în 2015, consilierul de stat Patrushev 
spune că ''numărul de arme, de laboratoare de arme biologice controlate de SUA a crescut de 20 de ori''. 
(...) 

(Rep.02:35-04:18, S1)…Aveți aici o hartă, 25 de țari în care se află, după cum vedeți, laboratoare de 
cercetare de asta de agenți patogeni deosebit de periculoși. ... Ucraina …ooooă… Georgia, Azerbaidjan, 
Irak, Libia, Uzbekistan, Kazahstan, Afghanistan, Pakistan, Laos, Vietnam, Thailanda, Cambogia, 
Malaysia, Filipine, Camerun, Uganda, toate astea sunt controlate de americani. ... Rusia e înconjurată. E 
un fake news ce vă spun eu? Sunt omul lui Putin? Nu! Rusia e înconjurată. Iranul e înconjurat. China e 
înconjurată. Și Africa, jumătate din ea este înconjurată, adică, adică fix zonele de maxim interes Arabia 
Saudită, Egipt, Libia etc. (...)  

(Rep. 06.16-09:14, S1) ...Sincer vă spun China este înconjurată de arme biologice, Rusia e 
înconjurată de arme biologice, Iranul e înconjurat de arme biologice și Nordul Africii la fel, împreună cu 
Arabia Saudită unde sunt interese, ... sunt 25 de țari, doar în Ucraina sunt 12 astfel de laboratoare, 12 
laboratoare cu agenți patogeni extrem de contagioși și de periculoși, doar în Ucraina. ... știu că și în 
Georgia sunt 6 sau 7 pe acolo, sunt multe, dar în restul habar n-am! Dar în 25 de țări există cel puțin 2. 
Hai să zicem două, nu cred că au făcut doar unul, cel puțin 2, înseamnă minim 50 și ceva, da 50 de astfel 
de laboratoare. Repet astea sunt baze militare, scurt. Unii produc armament... satane și ce mai armament 
au ăștia, tomahawk-uri, ... alții produc arme biologice. ...Hai să vedem cum arată Ucraina! Aoleu, Harkov, 
Dnipro, Nikolaev, Vinnița, Kiev, Vogue, Ternopil, Ivano-Frankivsk și Uzhhorod. Tot ce vedeți cu negru, 
evident, evident sunt laboratoare în care se află în acest moment, dacă se mai află nu știm, habar n-am, 
...Să știți că harta asta este mai veche. Culmea pentru că și în Odessa este un astfel de laborator, o să îl 
vedeți, l-am descoperit eu! ... 

((Rep. 10:34-13:01, S1) ... mă întorc la hartă, când văd 25 de țari cu laboratoare finanțate, păzite de 
Pentagon și de Departamentul de Stat, îmi pun întrebări! ... Ucrainenii știu? ... Noi avem doar un singur 
laborator BSL 3 și acela e la Cantacuzino, ba nu mai e unul BSL 3 la Matei Balș, deci avem 2, care se 
ocupă cu secvențierea virusurilor, care dețin și ele virusurile astea răspândite în țara noastră. Două în 
ditamai țara membră NATO, UE, și care sunt arondate unor spitale sau institute de cercetare și dezvoltare 
a medicinei. Nu sunt baze militare. ... La noi cele 2, doar 2 laboratoare BSL 3 sunt foarte bine monitorizate 
și securizate. Cel puțin sunt controlate de stat, de alte organizații. De astea nici nu știa lumea! Și acum o să 
vedeți demonstrația că lumea nu știa de ele! Demonstrația faptului că ieri au șters dovadă existenței acestor 
laboratoare de pe site-ul guvernamental.  

(Rep.13:02-16:06, S1) ...În primul rând avem primul, prima foaie Pathogen Asset Control System. 
Pathogen Asset Control System a fost instalat în Ucraina la nivel de test, de testare, în noiembrie 2009 la 
laboratorul care se ocupă de gestionarea patogenilor extrem de periculoși, localizat în Institutul de Cercetare 
Ucrainean de la Odessa. ... Scopul principal al programului este susținerea și inventarierea patogenilor 
extrem de periculoși în acest institut din Odessa. Și acum vedem multiple astfel de laboratoare, in Vogue de 
exemplu și am subliniat acolo sus ca să vedeți că adresa este cea oficială de pe site-ul guvernamental, doar 
că acum e ștearsă. Acum nu mai poate fi accesat link-ul …(neinteligibil)...  

(Rep. 16:07-16:59, S1) Dar nu o să le pun pe toate, dar ele există, le am pe toate cele 12, o să fie 
mâine publicate într-un articol. ...Am vrut doar să vă arăt că ele există aceste laboratoare, au primit 
finanțare americană 2 milioane de dolari, 3 milioane de dolari , 1 milion nouă sute, fiecare după putință. 
Acum vreau să vă arăt Institutul din Odessa care se ocupă de patogenii extrem de periculoși. Știți cu cine 
au parteneriat? Aaa...cu fundația Soros! ... 

(Rep.20:53-23:12 S1) Ei cam așa e și acest acord între Departamentul de Apărare al SUA, deci 
armata SUA și Ministerul Sănătății în Ucraina. ... Militarizarea, transformarea bolilor în arme. ... 
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Ministerul Sănătății din Ucraina va transfera către Departamentul de Apărare al SUA copii ale tulpinilor 
patogenilor extrem de periculoși adunați în Ucraina pentru cercetare biologică în laboratoarele din SUA, 
Ucraina. ... Informațiile clasificate sunt ținute la secret de către public, față de public de către Guvernul 
Ucrainean. Și cine decide ce informații sunt informații sunt secret de stat sau informații cu caracter din 
acesta secret, sensibil? Păi Departamentul Apărării, și atunci nu înseamnă că de fapt armata, armata 
americană conduce aceste laboratoare și implicit toată Ucraina.  

(Rep.23:13-26:29, S1) Și atunci atacul lui Putin în Ucraina nu este de fapt un atac aspra armatei 
SUA? ... Deși practic bazele lor militare, medicale, laboratoare sunt atacate. Păi hh…cum ar putea să facă 
asta? Cum ar putea să justifice că Departamentul Apărării, deci armata, Pentagonul finanțează astfel de 
lucruri, încălcând dreptul internațional. ... Eu zic că e clar SUA și Rusia, sau Rusia și SUA, cum vreți să 
spun. E război, repet pe viață și pe moarte în acest moment și din păcate moartea e a civililor. ... Asta îi 
spun lui Putin, Ucraina e o țară suverană, independentă, care face ce vrea în mod democratic. Și atunci tu 
de îi dictezi cu privire la ce să cerceteze, cu privire la faptul că trebuie să îți dea copii, copii ale agenților 
patogeni pe care ei le au în laboratoare ca să le folosești tu în laboratoarele tale din SUA și din Ucraina, pe 
teritoriul ucrainean pe care zici tu că e suveran. Păi cum e suveran când el are baze militare, bio-medicale 
acolo, ale SUA nu ale mele? Deci nu poți să spui că sunt ale NATO. Mă rog, o fi dat și NATO bani, dar nu 
cred nu, asta cred că e fake news domnule. Până una alta ce vă dovedesc eu e că Departamentul de Stat 
...Departamentul Apărării, Armata, Pentagonul dă acești bani. E război SUA-Rusia, e clar. …aici aveți un 
acord din 2021-28- iulie Defense Threat Reduction Agency- Fort Belvoir. O agenție numită  Defense 
Threat Reduction Agency, se află în subordinea Departamentului Apărării, această agenție a DARPA, tot 
agenții de astea guvernamentale aflate în subordinea armatei se ocupă doar cu cercetarea, transportarea și 
dezvoltarea agenților patogeni în arme biologice, asta e tot ce face. Aveți aici ditamai contractul dintre ei, 
nu o să stăm să citim prin tot ăsta. 

(Rep.26:29-28:55, S1)  Aveți aici, în 2021 deja existau laboratoare în Kiev, în Odessa, Lvov față de ce 
ați văzut pe harta aia și că urmează să se mai construiască câteva astfel de laboratoare. Vedem pe a doua 
pagină în penultimul paragraf și că sunt 90% construite, dar din cauza Covid și închiderea, mă rog, 
birourilor, nu s-a instalat echipamentul final. …nu numai că există acele 12 laboratoare, dar mai există 2 
care nu sunt cuprinse acolo în Odessa și în Kiev și se mai construiau încă 2 din ce înțeleg din acest 
document, documente oficiale, conspirații…. Iar în ceea ce privește războiul biologic acesta a început din 
2019 în Wuhan, în China, cu bani americani. Protocol pentru stabilirea unui centru de știință și tehnologie 
în Ucraina, ... Canada, Suedia, Ucraina și SUA au semnat un acord de a face un astfel de centru în 1993. 
Ce e interesant aici și de ce vă arăt acest document, este că cei care, personalul țărilor respective care vor 
lucra la centrele astea de știință, informație și tehnologie din Ucraina vor avea statut diplomatic din partea 
guvernului Ucrainean.  

(Rep.28:56-33:39, S1) …Procedurile de export-import pentru personalul care face parte din 
Cooperative Threat Reduction Progra... Avem echipamente de laborator, care sunt trecute drept cargo 
diplomatic…Ce, ce transportă acest diplomat? Păi transportă Bartonella antigen, ser de la de ăștia, de la 
șoareci tot pentru Bartonella. Substanță biologică nu știu de care, toate acestea sunt puse în gheața la 
rece. Mai departe, al doilea transport …(neinteligibil)… Cholerae antigen…Henselae antigen, …deci ... 
pe scurt virusuri,         4 virusuri diferite într-un singur transport. ... un băiat, cercetător pe la 
laboratoarele astea ale Pentagonului i s-a acordat ilegal statut diplomatic, imunitate diplomatică ... 

(Rep.00:37-01:37, S2)…băieții ăștia care dezvoltă, țin la secret și ascund de Guvernul țării, 
încălcând suveranitatea țarii, conducând practic unități militare de tip laborator de cercetare biologică 
și cară aceste virusuri prin lumea întreagă, cu imunitate diplomatică ...  

(Rep.01:38-03:56, S2) ... Aici aveți din nou, ... genul de autorizații de securitate pe care trebuie să le 
aibă personalul acestor laboratoare. În primul rând ...acest personal medical, cercetători whatever 
…trebuie să fie cetățeni americani, ..., acestea sunt cerințele Departamentului Apărării pentru 
contractorii în programul Defense Threat Reduction Agency din țări din fostul URSS, Georgia, 
Ucraina, Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan.(...) 

(Rep.03:57-06:36, S2) ... SUA le dezvoltă în țări non-UE, non-NATO, care nu sunt parte acestor 
tratate, încălcând astfel dreptul internațional. ... De 2 ani de zile vă spun că virusul acela nu numai că e 
din laborator, dar a fost eliberat din laborator, nu în piața de lilieci prăjiți. ...Încă un exemplu de colet 
diplomatic, da, de la Laboratorul de Boli Gastrointestinale-enterice, bun așa, avem așa Shigella, E-coli, 
cam atât E-coli și Shigella avem, ca virusuri dintr-astea gastrointestinale. ... Deci Putin a zis pe lângă 
faptul că dezvoltă ăștia arme biologice pe acolo și au zis ăștia că e fake news, deși eu văd aceste documente, 
bă mie nu mi se pare că e fake news, ... faptul că sunt dezvoltate deja tehnologii de diseminare a acestor 
agenți patogeni, într-un mod absolut sinistru, nu e adevărat și e un fake news, poate că da, dar până atunci 
să știți că Putin a zis că ne fură ăștia ADN-ul rușilor. (...) 
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(Rep.09:57-12:35, S2) ... A, da să știți că nu numai că le luau probe ARN la ruși caucazieni, ... Păi 

dezvoltau virusuri țintite pe codul ARN specific acelei populații. ...Păi avem documente! Avem documente! 
Avem documente! Îmi pare rău, avem documente! (...) 

(Rep.15:24-17:53, S2) După aia, febră hemoragică crimeană, aoleu, din Crimean Congo 
Hemorrhagic Fever, bun cum vreți să traducem asta, febră hemoragică din Crimeea-Congo. …ARN 
country Rusia, deci lucrurile sunt înspăimântătoare, extrem de grave. ...Băieții ăștia băieții manipulează 
virusul nu doar ca să le potențeze viralitatea, contagiozitatea, ci ca să țintească populații oameni buni. ... 
nu știu, că aceste documente oficiale să nu fie oficiale, să fie neoficiale. Să nu existe atâtea, atâtea mărturii 
cu privire la existența acestor laboratoare la cel mai înalt nivel  al lumii. Că totuși Putin, ... a zis inclusiv în 
2021, vedeți că ăștia mai fac laboratoare cu arme biologice. ... cum funcționează laboratoare ale armatei 
SUA, practic SUA egal NATO pe teritoriul Ucrainei? (...) 

(Rep. 20:47-24:13, S2) …știai că cei de la EcoHealth Alliance, sunt partenerii cu aceste laboratoare, 
întâmplător. ...băiatul ăsta bizar și bolnav a făcut drona cu țânțari, ăăă, holerici, ne și spune cum în istorie 
țările au omorât practic alte popoare prin transformarea bolilor în arme. (...)  

(Rep.26:25-, S2) ... v-am spus astăzi 25 de țări cu laboratoare de astea de cercetare pe patogeni extrem 
de periculoși, laboratoare finanțate, construite de americani, ... de ce ascund de populație aceste informații 
dacă ele sunt în folosul umanității și nu sunt de fapt arme biologice? ... în coasta noastră, vecinii noștri au 
pe teritoriul lor baze militare, e drept biologice, ...Gândiți-vă ce arme sofisticate sunt! Și atunci îți pui 
întrebarea logică dacă nu ești spălat pe creier, de ce se mai dau bani pentru arme convenționale, dacă 
există astfel de arme practic distrugătoare în masă și țintite fix pe populații? ... 

- ediția din 9 martie 2022: 
Postul de televiziune News România a difuzat în data de 09.03.2022, în direct, în intervalul orar 20:30-

22:30, o ediție a emisiunii de dezbatere România informată, prezentată de Iosefina Pascal.  
Emisiunea nu a avut invitați. Nu au existat titluri afișate pe ecran. 

 

În ce privește solicitarea Consiliului din data de 15.03.2022, au fost identificate următoarele afirmații:   
 

(S1-rep. 31.18, sel.09-20) 
Iosefina Pascal: ...pe 28 februarie, v-am arătat un alt punct al cercetărilor în Ucraina… acele 

laboratoare ale Pentagonului. Mai exact, dezvoltarea de virusuri țintite pe grupuri populaționale. Asta, în 
sine, este pe același picior cu eugenia. Eugeniștii omorau, la fel, anumite categorii populaționale, pe 
criterii de rasă, de religie, pe criterii medicale. Erau considerați sub-oameni. (...)  

(S2-rep. 37.37, sel.09-20) 
Iosefina Pascal: … Rusia lui Putin are, cu siguranță, și ea arme biologice pe teritoriul țării sale, 

pentru că are un ditamai institutul, făcut împreună cu americanii, ...În Ucraina, situația e un pic diferită. 
Avem astfel de arme biologice făcute de americani, cu resursă umană ucraineană și americană, cu bani 
americani și cu drept de folosință american. Cu zero control asupra acestora. Cu zero observatori neutri. 
Cu zero transparență. (...)  

(S5-rep. 30.46, sel.09-21) 
Iosefina Pascal: ...Hai să vorbim de laboratoare. Ca să știm ce ne mai poate aștepta în cazul în care 

supraviețuim la aceste nenorociri. ..., Fauci, știți bine că ne-a amenințat cu tuberculoza. Da? (Pe ecran apare 
o captură a unui articol din The Telegraph) (...) 

(S6-rep. 32.24, sel.09-21) 
Iosefina Pascal:… Deci, următorul material, este din „Vesti”… Da? Site-ul Vesti, Ucraina. Da? E 

presă oficială ucraineană. (Pe ecran apare o captură dintr-un articol, fără a se vedea sursa. Este inteligibil 
doar titlul articolului: Pentagonul construiește un laborator în Ucraina pentru a studia antraxul și ciuma) 
Deci, nu e Russia Today. Da? E Vesti. Vești, să spunem. Cred că asta înseamnă. Vești. Sau, whatever Presă 
ucraineană. Articol din 2013, ... un laborator de ăsta, a fost construit în Harkov, în satul Selconstasia 
Merefa (sic). ...La 30 de kilometri de Harkov. Deci, în zona Harkov. A fost construit deja… Articolul e 
vechi, ... Și, totuși, laboratorul ăla, ...a fost construit în Harkov…  

Pentagonul construiește un laborator în Ucraina pentru a studia antraxul și ciuma… că așa a zis 
ministrul Apărării… ministrul Apărării și, ulterior, ministrul de Externe, Lavrov. ...Așa au zis ei ieri. 
Domn’le, ăștia studiază bruceloza, antraxul, ciuma… Asta e propagandă ucraineană, ...Știre oficială de pe 
vesti.ua. Vesti Ucraina, site oficial de știri ucrainene. Deloc părtinitor, pro-rus. E chiar neutru, spre foarte 
pro-american și ucrainean. ... a făcut un astfel de material. ...În 2013…  

De aproximativ jumătate de an, localnicii încearcă să demonstreze că orașul lor nu e un loc de 
experimente finanțate de State. Străine, adică. Oamenii de știință consideră că nu e nici un pericol și 
continuă să promoveze proiectul laboratorului. Departamentul american al Apărării, vrea să-i folosească 
pe locuitorii din Merefa, adică, pe lângă Harkov, și din regiunea Harkov, drept cobai în dezvoltarea 
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armelor biologice. „Nu vom permite oamenilor noștri să dispară de pe fața pământului.”. Pliante cu acest 
conținut, au fost lipite peste tot în Merefa. Asta a apărut ca reacție la planurile de a construi un laborator 
BSL3, de ăsta, pentru bolile provenite de la animale, boli deosebit de periculoase. Oamenii de știință vor 
investiga tulpini de antrax și de ciumă. Ce spun în continuare localnicii: „Nu vom permite această 
construcție și vom lupta cu invazia invadatorilor, care vor să transforme Ucraina într-un teren de testare 
pentru tehnologii dubioase. Altfel, o parte din umanitate va pieri.”. ... Miliarde de cetățeni, poate omorî, cu 
siguranță, ciuma sau antraxul.  

... „Acest laborator va fi o unitate militară clară a Departamentului de Apărare al SUA! Există deja 
unul similar în Georgia! ...Oamenii simpli știau. Din satul Merefa, știau de laboratoarele din Georgia, 
extrem de periculoase, și spuneau clar că sunt unități militare ale Departamentului de Stat, 
Departamentului de Apărare al SUA. ...Credeți că în 2013 au reușit să oprească construirea acestui 
laborator? Nu! Pentru că el există astăzi.  

... Ăsta este articol recent. 2018 sau 2019. ... presă ucraineană ... Tsargrad. ... O altă publicație 
ucraineană. ... „Potrivit șefei organizației publice „Uniunea Mamelor din Ucraina”, Galina Zaporozhtseva, 
este documentată existența laboratoarelor biologice închise… adică în sensul ținute la secret… în Ucraina. 
După informațiile noastre, au statut de facilități militare… adică, de unități militare… accesul la ele e 
complet închis. ... Comparând prezența laboratoarelor apărute în Ucraina și a altora care au existat în 
Georgia.”. ...„Americanii creează un fel de terenuri de testare pentru a efectua experimente în domeniul 
sănătății, deoarece astea sunt laboratoare biologice. ... „Numărul deceselor din cauza unei gripe obscure, 
ciudate, care se termină cu complicații de tip pneumonie, este în creștere. Nu există informații oficiale cu 
privire la numărul de cazuri și decese, și acest lucru ridică suspiciuni că acest virus mortal, nu e altceva 
decât o armă bacteriologică produsă în laboratoarele din Ucraina.”. (...).                       

(S7-rep. 40.17, sel.09-21) 
Iosefina Pascal: ...avem ... un document de pe site-ul Radei Supreme a Ucrainei. ...de pe site-ul 

Parlamentului ucrainean, ... legislativul din Ucraina, acord între Ministerul Sănătății al Ucrainei și 
Ministerul Apărării al Statelor Unite ale Americii. 29.08.2015, atuncea a fost semnat. Între Ministerul 
Sănătății ucrainene și Ministerul Apărării adică Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii. 
Am subliniat cele mai grave lucruri, ca să vedeți că nu este nicio conspirație, că ele sunt subordonate SUA, 
și că există copii ale cercetărilor, și ale culturilor, si ale virusurilor, agenților patogeni, în SUA. Deci, ce 
dezvoltă ei pe teritoriul ăsta necontrolat… Da?... În mod necontrolat și teritoriu necontrolat, ei transferă 
copii prin… cum?... prin ce v-am explicat pe 28 februarie. Prin cargo diplomatic, neverificat la vamă, 
neoprit la vamă, că are imunitate diplomatică cel care transferă acest cargo diplomatic pe avion. Deci, 
dumneavoastră stați în avion și poate-l aveți pe unul cu antrax din Ucraina, sau din Kazahstan, sau din 
Georgia. ... Și băieții ăștia aduc aceste copii, o să vedeți din documentul oficial de pe site-ul Radei Supreme 
a Ucrainei. ... Copii ale acestor cercetări, ale acestor virusuri, sunt trimise în SUA. ...În al doilea rând, 
transportul acestora e extrem de periculos, mai ales când îl faci pe avion, cu cargo diplomatic… adică, o 
faci la negru… Te ascunzi în spatele imunității diplomatice, pe care nu ar trebui să o ai, că tu ești un 
cercetător, ... Nu există așa ceva pe Pământ, decât în Ucraina! Decât în aceste laboratoare! Decât în cazul 
laboratoarelor militare ale SUA. ...Să umbli cu antraxul pe avion civil. (...)     

(Pe ecran apare o captură dintr-un text, pe care prezentatoarea îl prezintă ca fiind un acord intre SUA și 
Ucraina. Pe ecran nu este menționată sursa.) 

Art. 3, alin. 2, da? „Include, dar nu se limitează la asistență în cercetarea comună.”, și alin. 3: „Sub 
rezerva prevederilor prezentului acord, Departamentul Apărării al SUA, poate la discreția sa, să ofere altă 
asistență Departamentului de Sănătate al Ucrainenei. Deci, reiterează acest lucru. Mai departe. 

„Departamentul de Sănătate al Ucrainei, sau autoritatea sa desemnată, va colecta și depozita toți 
agenții patogeni periculoși, în laboratoare centralizate, documentate și fiabile, care au primit, sau primesc 
asistență de la Departamentul Apărării al SUA.”. Cu alte cuvinte, vor ține, vor depozita acești agenți 
patogeni, doar în laboratoarele pe care le deține SUA.  ...  

... Art. 4, alin. 5, ... „Ministerul Sănătății al Ucrainei va furniza Departamentului de Apărare al SUA 
copii ale acestor agenți periculoși. Tulpini patogene, solicitate și colectate în Ucraina, pentru a efectua 
cercetări biologice comune.”. ... Dacă, nu cumva, se face altfel de cercetare acolo?! ... dacă, repet, se fac 
alte cercetări! Pe alte studii decât cele care ar trebui să fie făcute în mod normal! … Ne uităm la Wuhan, 
la China, la…. Acolo, tot mâna americanilor… tot banii americanilor! Vă amintesc de Peter Daszak? Care 
elaborase ditamai proiectul cu Eco Help Aliance și s-a dus a Darpa… și da… până și Darpa a zis: „Frate, 
nu! Nu ne băgăm! N-ai decât să dai tu banii. Găsește pe altul! Noi nu dăm! Cum adică 180 de tulpini de 
corona-virusuri, din care jumătate au mortalitate de 60%? Nu ne băgăm, tată, pe arme biologice!”. Și, ce 
au făcut? Păi, s-au dus la institutul lui Fauci. Peter Dazak și ala a dat banii în Wuhan, ...Ne-au amenințat 
cu pandemii, cu boli, cu nenorociri,.... Nuland și cu Rubio au zis că o să fie atentate biologice, atacuri 
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biologice, război biologic, cauzat de ruși, ... Relevant este, ce caută acei agenți patogeni? Ce caută 16 astfel 
de laboratoare doar în Ucraina? ... De ce sunt ale Departamentului de Stat? ...De la mine, de la sârbi, de la 
bulgari… Păi, e normal? De ce?                              

(S9-rep. 51.15, sel.09-21) 
Iosefina Pascal: (Pe ecran apare o captură dintr-un text, pe care prezentatoarea îl prezintă ca fiind un 

acord intre SUA și Ucraina. Pe ecran nu este menționată sursa.) „Guvernul Ucrainei nu are voie să dezvăluie 
informații, pe care Departamentul de Apărare al SUA le-a identificat ca fiind sensibile. Părțile vor limita 
numărul de persoane care au acces la informații sensibile. Accesul la anumite informații și tehnologii care 
sunt considerate secret de stat al Ucrainei, poate fi oferit Departamentului de Apărare al SUA.”. ... Deci, 
americanii decid ce-i secret de stat, la ucraineni acasă, și ucrainenii cedează secretele de stat ale lor, 
Americii. ... Criteriile la noi, protocoalele sunt foarte dure în Uniunea Europeană! De aia nu fac astfel de 
cercetări la noi și le fac în China, în Kazahstan, în Irak, în… La noi urmează să fie interziși șobolanii de 
laborator. Nu mai ai voie să faci experimente pe șobolani. Că există riscul să scape virusurile de la ei. … 
problema e că au ce folosi. Asta este problema, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Problema e că au ce folosi. 
Și, de ce au ce folosi? Pentru că, există! Pentru că, se fac studii! Pentru că, se fac manipulări genetice!  ... 
Pe bani mulți!       

(S10-rep. 54.59, sel.09-21) 
Iosefina Pascal: Acuma, să vă arăt câteva dintre motivele reale ale acestor programe, ale acestor 

laboratoare, ale acestor activități ilegale. Ilegale! Pentru că, transferul de virusuri via cargo diplomatic, cu 
imunitate diplomatică, pentru cercetători, este o abominație de nedescris. Nu ai voie să cari agenți patogeni 
periculoși, în condiții care nu sunt perfect optime, în condiții de maximă siguranță! ...Sunt lucruri ilegale! 
Criminale! Vorbim de crime împotriva umanității ... 

(S11-rep. 57.19, sel.09-21) 
Iosefina Pascal: (Pe ecran este prezentată o captură a unui document. Cu excepția sursei, textul din 

cadrul documentului nu este inteligibil. Sursa este: ROMANIAREALA.COM). Avem aicea extras din 
documentul fiscal, documentul de buget fiscal, pentru un laborator. De buget, mă rog, făcut de președintele 
SUA, pentru un singur program, pentru un singur laborator. Și avem aicea o descriere a programului 
„Biological Threat Redaction Program”. ...scrie așa: „În plus, aceste activități, adică acest program, crește 
gradul de siguranță al armatei SUA.”. ...Ce legătură are un laborator din Ucraina, din Georgia, din 
Kazahstan, ... ce legătură au cercetările pe ciumă, antrax, făcute în Ucraina… cu creșterea gradului de 
siguranță al forțelor armate SUA? ... Păi, înseamnă că tu faci o armă biologică, nu? Înseamnă că faci o 
armă! ... ideea e că tu mi-ai introdus în descrierea acestui program, ...care... e de cercetare civilă, tu mi-ai 
introdus armata SUA. ... înseamnă că e armă biologică, ...Pentru că ne indică și inamicul pentru care-i 
folosită… folosit acest program… să nu mai spunem armă biologică… acest program inofensiv, care crește 
gradul de siguranță al armatei SUA. … Aia înseamnă că-i o bază militară. Că e un program militar… 
defensiv, ofensiv, irelevant… dar e un program militar. (...) 

(S12-rep. 00.07, sel.09-22) 
Iosefina Pascal: (Pe ecran este prezentată o captură a unui document. Sursa este: 

ROMANIAREALA.COM). ... „And be the partner of choice in a region competing against Russian 
influence.”. „Să fim partenerul de… ales, într-o regiune în care concurăm împotriva influenței ruse.”. 
...Deci, programul ăsta, al vostru, adică voi sunteți partenerul, SUA, și programul vostru are rolul de a 
concura împotriva influenței Ruse? ...        Ce legătură are cercetarea inofensivă pentru Ucraina, cu 
influența rusă și combaterea ei? Decât daca nu-i armă biologică. ...Deci, domn’le, băieții ăștia o spun în 
documentul „Description of Operation Financed”. Tot din documentele legate de bugetul pentru anii 2018, 
2019, 2020. ... Creșterea gradului de siguranță al armatei SUA și parteneriatul în regiunea Europa de Est, 
Eurasia, împotriva influenței ruse. ... „Be the partner of choice in a region competing against Chinese 
influence.”. Asta pentru Asia, da? Pentru laboratoarele din Asia. ... Ei spun: „Da! Noi ne creștem gradul 
nostru de siguranță. Noi, armata SUA, într-o țară non-NATO, cu baze militare absconse și mascate drept 
laboratoare inofensive de cercetare, și ne ocupăm să „scădem” influența Rusiei și Chinei în Europa de Est, 
în Eurasia și în Asia.”. Cum faceți asta cu un program de cercetare? ...Cum distrug ei influența rusă și 
chineză, prin laboratoare de cercetare inofensivă. (...)   

 

- ediția din 11 martie 2022 
  

(S3-rep. 57.03, sel. 11-20) 
Iosefina Pascal: Este exact aceeași problemă morală, etică, de fond pe care o avem cu laboratoarele. 

Problema nu e că o să ia rușii bolile de acolo și o să ni le dea prin Europa, problema e că acele boli există! 
Că acele manipulări genetice ale virusurilor, acele terapii genetice cu tot felul de chestii sinistre pe acolo, 
există...   
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(S4-rep. 17.18, sel. 11-21) În continuare, prezentatoarea face presupuneri cu privire la pandemia de 

coronavirus și o posibilă criză post-pandemică.  
Iosefina Pascal: ..., a dispărut pandemia, a dispărut starea de alertă ca să vină starea de criză și ca să 

vină alte pandemii, ... Asta pregătesc, asta au făcut și asta vor mai face ... atât de importantă dezvăluirea 
despre laboratoare,...   

(S5-rep. 29.27, sel. 11-21) În această secțiune, prezentatoarea vorbește despre riscul eliberării unor agenți 
patogeni extrem de periculoși prezenți în laboratoarele din Ucraina, citând fragmente din declarația unui 
oficial american, publicată în ”Bulletin of the Atomic Scientists”. 

Iosefina Pascal: Oficial american: invazia Rusiei, invazia rusă a Ucrainei riscă eliberarea de agenți 
patogeni periculoși. ... Pe vremea aia, ... eu știam de laboratoarele astea, adică deja îmi începusem 
documentația pe 25 februarie și pe 28 am și prezentat-o la News România. ... Deci, băiatul ăsta, la o zi după 
ce-a început invazia Rusiei, deja a pregătit terenul; o să fie război biologic, o să fie nenorocire, o să fie 
eliberați agenți patogeni dar, laboratoarele erau pentru scopuri de cercetare. ... 

Ia uite: invazia rusă a Ucrainei poate pune în pericol o rețea de laboratoare, din 25 februarie 2022, 
atenție, ”Bulletin of the Atomic Scientists”, da, deci revistă de specialitate. Invazia rusă a Ucrainei ar putea 
pune în pericol o rețea de laboratoare din Ucraina legate de SUA, care lucrează cu agenți patogeni deosebit 
de periculoși, a declarat Robert Pope, directorul Programului Cooperativ de Reducere a Amenințărilor, 
ăsta DTRPA, cum se chema, Defense Threat Reduction Program, da? Un program vechi de 30 de ani al 
Departamentului de Apărare care ajuta la securizarea armelor de distrugere în masă a armelor biologice și 
redirecționează fostele instalații de arme biologice și oamenii de știință către porturi pașnice. ...E o întrebare 
simplă, de ce într-o altă țară, de ce într-o țară non-UE, de ce într-o țară non-NATO, de ce se pot plimba 
aceste virusuri, aceste culturi și aceste nenorociri, mizerii cu CARGO diplomatic, de ce au statut de 
diplomați cercetătorii voștri, de ce au protecție, de ce vă faceți copii ale virusurilor din laboratoare și le 
duceți în SUA, adică de ce? ... Pope, a spus că laboratoarele efectuează cercetări științifice pașnice, deși 
Statele Unite nu mențin instalați de arme biologice, războiul pune în pericol colecțiile de agenți patogeni 
periculoși din Ucraina. ...Băiatul ăsta, care e practic directorul programului în sine, care se ocupă de aceste 
laboratoare și de studiile din aceste laboratoare, băi ăsta spune că sunt reale și că e o rețea de laboratoare 
și că folosesc infrastructura și armele biologice din vremea sovieticilor, ...ne amenință… Vine bomba 
biologică, de la ruși! ... 

(S6-rep. 34.11, sel. 11-21) Prezentatoarea Iosefina Pascal, expune știri din România, referitoare la 
posibilitatea reapariției  poliomielitei în țara noastră, ca urmare a războiului din Ucraina și apoi aduce în 
discuție cercetările pe coronavirusuri care s-ar face în laboratoarele din Ucraina și Kazahstan.   

Iosefina Pascal: ... Băi, atenție că a început sperietura cu poliomielita! ... Dar, ideea e ca ăștia la 
unison, vedeți, încep cu terenul - o să fie polio, o să fie tuberculoză, cum zicea Faucci, o să fie holeră, 
ciumă, febră hemoragică, difterie. Băi, da’ până acum nu existau aceste lucruri, adică până acum ziceați 
că nu există laboratoare, acum brusc, toate ciumele din laboratoarele alea o să vină la noi din cauza 
rușilor, serios? .... 

(S7-rep. 38.50, sel. 11-21) Este prezentat un articol din 2010, referitor la înființarea Laboratorului Central 
Interimar de Referință din Odessa, Ucraina și scopul acestuia.  

Iosefina Pascal: ... avem un articol tot din 2010, ...Nu există laboratoare, doar că se știa chiar din 2010, 
pentru că, un domn, un domn, senator american, pe numele său Dick Lugar, da, a aplaudat în 2010 
deschiderea Laboratorului Central Interimar de Referință din Odessa, Ucraina, anunțând că acesta va fi 
esențial în cercetarea agenților patogeni, periculoși, utilizați de bio-teroriști. ... Da, aia zic și eu că e bio-
terorism. (...) 

(S8-rep. 41.45, sel. 11-21) În această selecție, prezentatoarea vorbește despre laboratorul de biosecuritate 
de nivel III din Ucraina, modul cum s-a înființat acesta și care este scopul său. 

Iosefina Pascal: Laboratorul de biosecuritate, de nivel III, care este primul construit sub o autoritate 
extinsă a programului Nunn-Lugar, Cooperative Threat Reduction, va fi folosit pentru a studia antraxul, 
tularemia, febra Q precum și alți agenți patogeni periculoși. ... ”cercetarea agenților patogeni periculoși” 
utilizați de bioteroriști, articol 18 iunie 2010, tot site de specialitate, pe ce înseamnă biotehnologie și 
biocercetare. Deci nu conspirația.ro și nu fake news CNN. ... E, aceeași oameni acum ne spun, nu există 
laboratoare, nu există virusuri, nu există dar, totuși să știți că rușii o să dea o bombă biologică, ... 

(S9-rep. 49.20, sel. 11-21) În această secvență, prezentatoarea Iosefina Pascal, vorbește despre declarația 
Generalului Igor Kirillov, comandantul Forțelor ruse de Apărare împotriva Radiațiilor, Armelor Chimice și 
Biologice, referitor la laboratoarele din Ucraina și bioexperimentele care ar fi avut loc acolo, conform 
declarației acestuia.  (...) 
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 (rep. 02:02, S9) – pe ecran (cu subtitrare în engleză), este difuzat o parte din discursul Generalului Igor 

Kirillov, comandantul Forțelor ruse de Apărare împotriva Radiațiilor, Armelor Chimice și Biologice, în 
legătură cu bioexperimentele descoperite în laboratoarele din Ucraina.  

Iosefina Pascal: Deci, au distrus 320 de fiole, containere, de astea, recipiente cu virusuri, printre care 
bruceloză, ciumă și a mai zis ceva, tularemie, ...Ideea e că Ordinul de distrugere e real, ăsta e real, l-am 
văzut, l-am prezentat public, e cu semnătură, e cu tot ce trebuie, îl au și rușii, bănuiesc că și alte lucruri. ... 

(S10-rep. 54.19, sel. 11-21) În continuare, prezentatoarea expune documente care fac referire la 
institutele de cercetare din Kazahstan, cum ar fi studiile care s-au făcut acolo, un ordin de plată acordat de 
Defense Threat Reduction Agency către AECOM Government Services, apoi vorbește despre obiectivul 
laboratorului BSL 4 și încadrarea acestuia la cel mai înalt nivel de securitate biologică al unui laborator.  

Iosefina Pascal: Acum, începem cu documentele din Kazahstan, ca să terminăm apoteotic cu legătura 
dintre Biden și băieții ăștia cu laboratoare. ... avem două documente,...Avem un ordin de plată de la AECOM 
Government Services, ... sunt ăștia care fac laboratoarele din Kazahstan și plătitorul este Defense Threat 
Reduction Agency, adică Departamentul de Stat, Departamentul de Apărare, ... avem așa, 240 de milioane de 
$, ... avem și cel mai nou laborator care este în curs de-a fi construit sau chiar a fost construit deja, aicea nu 
știu, ...guvernul Republicii Kazahstan decide: obiectul de construcție, construcția Laboratorului BSL 4 și 
depozitare subterană pentru colectarea formațiunilor periculoase și deosebit de periculoase e încadrat ca 
obiect ce necesită reglementare specială și reglementare de urbanism. ... Laborator BSL 4 ...5.11.2021 ...nu 
știu, n-am mers în Kazahstan. Deci construcția laboratorului BSL 4, cu depozitare subterană pentru 
colectarea deformărilor periculoase, mă gândesc formațiuni, virusuri periculoase și deosebit de 
periculoase, da? BSL 4 e cel mai înalt, este singurul cel mai înalt nivel de securitate biologică al unui 
laborator. BSL 3 e pentru ciumă, antrax, adică oricum pentru chestii oricum foarte grave iar BSL 4 e 
pentru, nici n-aș ști ce să vă spun, n-aș ști să vă dau un exemplu de boală infecto contagioasă care să fie de 
BSL 4, cred că-s tot felul de alte lucruri, nu știu, dar cert e că dacă BSL 3 e pentru ciumă, antrax și e foarte 
rău, BSL 4 nu vreau, probabil virusuri d’astea himerice, sinistre, nu știu.....revista ”Tropical Medicine and 
Infectious Disease”, compendiu de studii și analize de programe în Kazahstan, .... Aici avem așa, avem 
institutele din Kazahstan și în dreapta pe ultima coloană, avem ce se face în ele, ce se studiază. Avem de 
exemplu Kazak Scientific Center for Quarantine and Zoonotic Diseases – cercetare pentru ciumă, anti-plague 
stations; National Center for Biotechnology- știință, bio-tehnologie pentru agricultură și mediu și aplicarea 
în domeniul sănătății, transfer de bio-tehnologie; ... National Reference Veterinary Center- Control and 
surveillance of infectious diseases la animale, d... avem colecția de virusuri de pe bolile animale, de tip boală 
animală, avem boala limbii albe, Akabane, Schmallenberg, febră porcină africană, Saiga, Capripox, iarăși 
Brucela, avem MERS-ul și avem virusuri de gripă, de febră porcină extrem de periculoase. Deci, tot felul de 
abominații, pe domeniul bolilor transmisibile de la animal la om. Așa! Și avem prima poză, ... Avem antrax, 
ciumă și tularemie, avem ciumă, bruceloză, febră hemoragică crimean-congo, encefalită purtată de căpușe, 
hantavirus și boala rickettsial care-i tot de la căpușe, boli purtate de căpușe, boli purtate de purici, gripa 
aviară, NDV – nu știu ce e NDV, ... 5 publicații, o publicație, 2 publicații, 14 vizite, 100 de vizite, adică ne 
spun pentru fiecare laborator, pentru grupul de cercetător, pentru domeniile de ciumă, de holeră, de ce mai e 
pe acolo, bruceloză, febră hemoragică, encefalită virală ... De la căpușe… ... Mai departe, ... avem studiile pe 
coronavirusuri, da? Deci, avem un studiu – Descoperirea și caracterizarea noilor linii de coronavirus de la 
lilieci în Kazahstan. Din nou, Mendelhall, Gavin Smits, iarăși d’ăștia medici militari de la Departamentul de 
Apărare, avem tulpini similare genetic cu MERS, coronavirus, SARS-Co-V, deci SARS coronavirus și 
coronavirusurile umane 229 E, NL63, ... Acestea au fost colectate din peșteri de lilieci din trei locuri diferite 
din sudul Kazahstan-ului care au fost testate pozitiv pentru coronavirus. ...deci studii pe COVID. ......Deci cu 
alte cuvinte, oameni politici, analiști, oameni cu nume, prenume cu viață, cu față se opun acelui laborator 
îngrozitor de care v-am zis, BSL 4, nici nu știu ce ar putea să țină acolo, să depoziteze. Să fie mai rău decât 
BSL 3, unde ai ciumă și antrax. ... 

(S11-rep. 11.50, sel. 11-22)  
 Iosefina Pascal: O investigație Associated Press a arătat că băieții ăștia de la Metabiota, în loc să 

rezolve cu Ebola, au făcut mai rău. Au sustras probe, cum spunea băiatul ăla, nu le-au depozitat în 
siguranță, ... Au pus diagnostic greșit, n-au urmărit traiectoria virusului, n-au făcut anchete 
epidemiologice, ... Și băieții ăștia se ocupă de laboratoarele din Ucraina la 200 m, 200 km … Ai distrus 
probele ...Studiile publicate de voi mă, în ”Lancet”, în ”Tropical Infectious Diseases” în toate revistele de 
specialitate, sunt fake news rusesc? Brevetele pe care le-am arătat cu dronele care aruncă țânțari cu ciumă, 
aia e fake-news? ...un raport făcut de The Viral Hemorrhagic Fever Consortium, tot despre băieții ăștia de 
la Metabiota și despre Ebola, despre cum cultivau mostre vii în laboratoare, de la pacienții, adică copiau, 
cum să zic, clonau, duplicau mostrele luate de la pacienți și le extrăgeau din laborator, ceea ce e ilegal.  ... 
sunt niște incompetenți și chiar fac lucruri foarte grave, ... ei au legături directe cu firma lui Hunter Biden, 
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Rosemont Seneca. ...Portofoliul lor include și compania Metabiota, portofoliul de firme ale lui Rosemont 
Seneca, include și această firmă. ... Coincidentă ca băiatul lui Biden care are afaceri grele în Ucraina are 
drept partener de afaceri ...de fapt client, pe acești Metabiota care întâmplător sau nu, ...lucrează în acele 
laboratoare din Ucraina și au eliberat cu bună știință, au sustras probe de Ebola și au făcut numai 
nenorociri în Sierra Leone, conform Associated Press. (...)  

Tot 2014, avem aici un studiu făcut de doamna liliac, doamna liliac, aia de la Wuhan, Zhengli Shi și 
Peter Daszak împreună cu Metabiota și EcoHealth Alliance și bingo, Wuhan Institute of Virology. ...Cert e 
că cel puțin din 2014 , toți ăștia care sunt implicați atât în SARS-COV-2 cât și în Ucraina, laboratoarele 
secrete care există dar de fapt nu există dar e conspirație rusă dar totuși e foarte grav dacă pun mâna rușii 
pe ele. ... 

Analizând rapoartele de monitorizare și vizionând secvențe din înregistrarea emisiunii 
România Informată, edițiile din 28 februarie, 9 și 11 martie 2022, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și 
ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului care instituie în sarcina acestuia obligația 
asigurării unei informări corecte, obiective și prezentată cu bună-credință. 

Astfel, făcând aplicarea dispozițiilor legale invocate, prin raportare la fapta constatată 
în conținutul emisiunii analizate, membrii Consiliului au constatat că, în contextul dezbaterii 
temei potrivit căreia Statele Unite ale Americii ar dezvolta arme biologice lângă Rusia și a 
existenței unor presupuse laboratoare de cercetare în Ucraina și Kazahstan, radiodifuzorul 
nu a asigurat o informare obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și 
evenimentelor pentru a favoriza libera formare a opiniilor, iar informarea privind acest 
eveniment nu a fost corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă, 
astfel cum dispun prevederile invocate. 

Consiliul a apreciat că informațiile prezentate de radiodifuzor în timpul celor trei ediții 
ale emisiunii menționate au fost canalizate într-o singură direcție, nefiind însoțite și de un alt 
punct de vedere pentru ca acestea să fie echilibrate și imparțiale, fapt de natură să 
influențeze în mod negativ percepția publicului cu privire la tema discutată și să afecteze 
libera formare a opiniei acestuia. 

Sub acest aspect, membrii Consiliului au constatat că, informațiile aduse la cunoștința 
publicului de către d-na Iosefina Pascal în timpul emisiunii menționate au fost lipsite de 
obiectivitate, incorecte, neverificate din surse oficiale și prezentate cu rea-credință, multe 
dintre aceste informații s-au bazat pe aprecieri subiective, pe supoziții și concluzii personale 
care nu au confirmat corectitudinea și veridicitatea acestora, fapt ce reprezintă o nesocotire 
a prevederilor invocate privind asigurarea informării corecte a publicului.  

De exemplu, în prezentarea informațiilor privind dezvoltarea de către SUA a armelor 
biologice în Ucraina și în alte țări din Asia și Africa, prezentatoarea s-a folosit de declarația 
unui consilier al președintelui Putin, publicată într-un articol din ”News Week” în data de       
8 aprilie 2021, de unele texte publicate în diverse reviste și publicații (The Telegraph, 
Tsargrad - publicație ucraineană, ”Tropical Medicine and Infectious Disease”), de diferite 
site-uri, Vesti.ua (captură de ecran fără a se vedea sursa), de site-ul Radei Supreme a 
Ucrainei - legislativul din Ucraina  și de alte surse, precum ROMANIAREALA.COM (captură 
de ecran fără a se vedea sursa) al cărui text prezentat a fost neinteligibil, agenția de presă 
”Associated Press”, agenția Defense Threat Reduction Agency, informații care nu au probat 
faptul că acestea provin din surse sigure și oficiale pentru ca publicul să beneficieze de 
informații corecte, obiective și prezentate cu bună-credință. 

 Membrii Consiliului apreciază că modul în care a fost tratat subiectul în toate cele trei 
ediții ale emisiunii analizate a avut drept consecință neasigurarea unei informări corecte și 
obiective a publicului, având în vedere faptul că, pe parcursul celor trei ediții ale emisiunii, 
informațiile prezentate nu au confirmat corectitudinea și imparțialitatea acestora.  

Astfel, în toate cele trei ediții ale emisiunii, prezentatoarea a făcut anumite ipoteze în 
privința existenței unor laboratoare de arme biologice care ar fi controlate de SUA pe 
teritoriul Ucrainei sau a altor țări din Asia și Africa, apreciind că ”armata americană 
conduce aceste laboratoare...”, ”... știu că și în Georgia sunt 6 sau 7 pe acolo, sunt 
multe, dar în restul habar n-am! Dar în 25 de țări există cel puțin 2. Hai să zicem două, 
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nu cred că au făcut doar unul, cel puțin 2, înseamnă minim 50 și ceva, da 50 de astfel 
de laboratoare.”, ”Repet astea sunt baze militare, scurt.”, (ediția din 28 februarie 2022), 
a menționat o serie de documente pe care, însă, nu le-a prezentat publicului și a făcut 
aprecieri subiective și în lipsă de cunoștință, atunci când a afirmat ”nu știu, că aceste 
documente oficiale să nu fie oficiale, să fie neoficiale. Să nu existe atâtea, atâtea 
mărturii cu privire la existența acestor laboratoare la cel mai înalt nivel  al lumii.”, 
”Tot ce vedeți cu negru, evident, evident sunt laboratoare în care se află în acest 
moment, dacă se mai află nu știm, habar n-am”, ”și în Odessa este un astfel de 
laborator, o să îl vedeți, l-am descoperit eu! ...”., ”Păi Departamentul Apărării, și 
atunci nu înseamnă că de fapt armata, armata americană conduce aceste laboratoare 
și implicit toată Ucraina.”, ”Și atunci atacul lui Putin în Ucraina nu este de fapt un 
atac aspra armatei SUA?”, ”Până una alta ce vă dovedesc eu e că Departamentul de 
Stat ….Departamentul Apărării, Armata, Pentagonul dă acești bani. E război SUA-
Rusia, e clar.”, ”Iar în ceea ce privește războiul biologic acesta a început din 2019 în 
Wuhan, în China, cu bani americani.”, ”băieții ăștia care dezvoltă, țin la secret și 
ascund de Guvernul țării, încălcând suveranitatea țarii, conducând practic unități 
militare de tip laborator de cercetare biologică și cară aceste virusuri prin lumea 
întreagă, cu imunitate diplomatică ... ”, ”... acest personal medical, cercetători 
whatever ce or mai fi…trebuie să fie cetățeni americani ...”, ”... SUA le dezvoltă în țări 
non-UE, non-NATO, care nu sunt parte acestor tratate, încălcând astfel dreptul 
internațional. ... De 2 ani de zile vă spun că virusul acela nu numai că e din laborator, 
dar a fost eliberat din laborator, nu în piața de lilieci prăjiți.”, ”” ... Deci Putin a zis pe 
lângă faptul că dezvoltă ăștia arme biologice pe acolo și au zis ăștia că e fake news... 
bă mie nu mi se pare că e fake news, ... faptul că sunt dezvoltate deja tehnologii de 
diseminare a acestor agenți patogeni, într-un mod absolut sinistru, nu e adevărat și e 
un fake news, poate că da, dar până atunci să știți că Putin a zis că ne fură ăștia 
ADN-ul rușilor.”, ”...dezvoltau virusuri țintite pe codul ARN specific acelei populații.”, 
”... v-am spus astăzi 25 de țări cu laboratoare de astea de cercetare pe patogeni 
extrem de periculoși, laboratoare finanțate, construite de americani...”  (aceeași ediție 
din 28 februarie 2022), ”o să vedeți din documentul oficial de pe site-ul Radei Supreme 
a Ucrainei.”, pe care nu l-a prezentat și a făcut anumite deducții personale în acest sens, 
fără să prezinte probe sau o altă opinie pentru ca informațiile să fie imparțiale, pe care le 
exemplificăm mai jos:  ”Ministerul Sănătății al Ucrainei va furniza Departamentului de 
Apărare al SUA copii ale acestor agenți periculoși. Tulpini patogene, solicitate și 
colectate în Ucraina, pentru a efectua cercetări biologice comune.”.... Dacă, nu 
cumva, se face altfel de cercetare acolo?!”, Păi, înseamnă că tu faci o armă biologică, 
nu? Înseamnă că faci o armă!”, ”Avem astfel de arme biologice făcute de americani, 
cu resursă umană ucraineană și americană, cu bani americani și cu drept de 
folosință american.”, ”Departamentul american al Apărării, vrea să-i folosească pe 
locuitorii din Merefa, adică, pe lângă Harkov, și din regiunea Harkov, drept cobai în 
dezvoltarea armelor biologice.”, „...Acest laborator va fi o unitate militară clară a 
Departamentului de Apărare al SUA! Există deja unul similar în Georgia!”, 
”...Americanii creează un fel de terenuri de testare pentru a efectua experimente în 
domeniul sănătății, deoarece astea sunt laboratoare biologice.”, ”...  există copii ale 
cercetărilor, și ale culturilor, si ale virusurilor, agenților patogeni, în SUA.”, ” ...Copii 
ale acestor cercetări, ale acestor virusuri, sunt trimise în SUA.”, ” ... transportul 
acestora e extrem de periculos, mai ales când îl faci pe avion, cu cargo 
diplomatic…”, ”... Te ascunzi în spatele imunității diplomatice, pe care nu ar trebui să 
o ai, că tu ești un cercetător, ... Nu există așa ceva pe Pământ ...Să umbli cu antraxul 
pe avion civil.”, ” ...Ministerul Sănătății al Ucrainei va furniza Departamentului de 
Apărare al SUA copii ale acestor agenți periculoși. Tulpini patogene, solicitate și 
colectate în Ucraina, pentru a efectua cercetări biologice comune.”, ”... s-au dus la 
institutul lui Fauci. Peter Dazak și ala a dat banii în Wuhan”, ”se fac studii! ... se fac 
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manipulări genetice!  ... Pe bani mulți!”, ”... activități ilegale. Ilegale! Pentru că, 
transferul de virusuri via cargo diplomatic, cu imunitate diplomatică, pentru 
cercetători, este o abominație de nedescris.” (ediția din 9 martie 2022).  

De asemenea, într-un moment al aceleiași ediții din 9 martie 2022 și-a exprimat 
personal punctul de vedere, nefăcând precizarea surselor oficiale de informare care să 
ateste corectitudinea preluării acestora, cum ar fi, de exemplu: ”De la mine, de la sârbi, de 
la bulgari… ” ori nu a fost sigură de proveniența acestora ” Laborator BSL 4 ...5.11.2021 
...nu știu, n-am mers în Kazahstan.”, ”Avem antrax, ciumă și tularemie, avem ciumă, 
bruceloză, febră hemoragică crimean-congo, encefalită purtată de căpușe, 
hantavirus și boala rickettsial care-i tot de la căpușe, boli purtate de căpușe, boli 
purtate de purici, gripa aviară, NDV – nu știu ce e NDV”, ”Deci cu alte cuvinte, oameni 
politici, analiști, oameni cu nume, prenume cu viață, cu față se opun acelui laborator 
îngrozitor de care v-am zis, BSL 4, nici nu știu ce ar putea să țină acolo, să 
depoziteze. Să fie mai rău decât BSL 3, unde ai ciumă și antrax.”, (ediția din 11 martie 
2022). 

Mai mult, deși prezentatoarea a vorbit despre anumite documente arătate într-un cadru 
de fundal, pe ecran, conținutul acestora nu a fost inteligibil pentru ca publicul să-și formeze 
propria opinie în legătură cu subiectul discutat.   

Per ansamblu, Consiliul consideră că abordarea unor teme de interes major pentru 
public în contextul războiului din Ucraina, trebuie făcută cu responsabilitate, în mod corect 
și obiectiv prin prezentarea unei pluralități de opinii care să contribuie în mod real la 
informarea corectă a publicului. 

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite 
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a 
informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru 
trebuie făcut fără a se aduce atingere dreptului la informare corectă. 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, iar alin. (2) a art. 10 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului prevede că exercitarea libertăţii de exprimare comportă îndatoriri şi 
responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni 
prevăzute de lege care constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru a 
garanta protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. 

Curtea de la Strasbourg a statuat că exercitarea libertăţii de exprimare include obligaţii 
şi responsabilităţi, a căror întindere depinde de situaţie, iar garanţia oferită de art. 10 din 
Convenţie este subordonată condiţiei ca cei interesaţi să acţioneze cu bună credinţă, cu 
respectarea deontologiei jurnalistice (Radio France şi alţii c/Franţei; Colombani şi alţii 
c/Franţei ; Bladet Tromsø şi Stensaas c/Norvegiei, Cumpănă şi Mazăre c/Romaniei; Stângu 
şi Scutelnicu c/României). 

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 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, bazate pe adevăr, 
asigurate prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în 
prezentare, descriere şi narare. 

Având în vedere toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, și a faptului că 
radiodifuzorul a mai fost sancționat, în ultimul an, cu o somație și patru amenzi pentru 
încălcarea acelorași prevederi legale privind asigurarea informării corecte a publicului, 
membrii Consiliului au propus sancționarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 
20.000 lei. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 
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În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) și art. 91 alin. (1) și (3) din Legea 

audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. NEWS ROMÂNIA COMMUNICATION  S.R.L. având licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 925/22.02.2022 şi decizia de autorizare nr. 2304.0/22.02.2022, 
pentru postul de televiziune NEWS ROMÂNIA, se sancţionează cu amendă de 20.000 de 
lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare și ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conținutului audiovizual.  

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 S.C. NEWS ROMÂNIA 
COMMUNICATION  S.R.L. are obligaţia de a transmite pe postul NEWS ROMÂNIA, 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 20.000 lei postul 
NEWS ROMÂNIA, deoarece, în cadrul emisiunii România Informată, edițiile din 28 
februarie, 9 și 11 martie 2022, informaţiile privind dezvoltarea de arme biologice în 
laboratoare existente în Ucraina și în alte țări din Asia și Africa nu au fost corecte, obiective, 
verificate și prezentate cu bună-credință, nefiind preluate din surse oficiale care să ateste 
veridicitatea și corectitudinea acestora, fapt de natură să prejudicieze publicul telespectator 
care nu a primit informații corecte și obiective, astfel cum prevăd dispoziţiile articolelor 3 din 
Legea audiovizualului și 64 din Codul audiovizualului.  

Conform prevederilor invocate, 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, iar informarea cu privire la un 
subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu 
bună-credinţă.” 

 

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