
 

 
Decizia nr. 233 din 27.04.2022 

privind amendarea cu 5.000 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 
 

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

 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 aprilie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit  de Direcția Monitorizare cu privire la edițiile 
emisiunii “Să vorbim despre tine” difuzate în datele de 02.03. (sesizările nr. 
2297/02.03.2022; 2298/02.03.2022; 3004/16.03.2022), 08.03. (sesizarea nr. 
2586/08.03.2022) și 14.03. (2901/2022-03-14; 2914/2022-03-15; 2957/2022-03-15), 
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 
291.5/14.12.2011 eliberată la 08.02.2021 şi decizia de autorizare nr. 
1815.2/08.02.2021). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI 
ASOCIAŢII S.A. a încălcat prevederile art. 64    alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora, 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. 

Cu privire la conținutul edițiilor emisiunii “Să vorbim despre tine” din 2, 3 și 14 
martie 2022, redăm din  rapoartele de monitorizare:  

- ediția din  02.03.2022, difuzată  în intervalul  orar 12:00 – 13:52, în reluare, 
moderată de Gabriela Calițescu, invitat în platoul emisiunii fiind Radu Moraru.  

Titluri afișate pe ecran: CEAȚĂ PESTE ROMÂNIA 
Teme: conflictul armat Ucraina – Federația Rusă; pandemie 

Pe parcursul emisiunii au fost făcute comentarii cu privire la următoarele aspecte: 

(S1-rep. 09.49 – 15.43, sel. 12, S5-rep. 38.06 – 48.35, sel. 12) 
Putin nu ” e de capul lui”; nu face ce vrea el; hotărârea este a generalilor, a serviciilor 
(rep. 01.19 S1, rep. 02.12 S5) 
(S1-rep. 09.49 – 15.43, sel. 12) - (rep. 02.11 S1) Radu Moraru: Să știi că e o diferență… Nu, în 

România toți ascultă de stăpânii de-afară… noi suntem o colonie bleagă… 
(S1-rep. 09.49 – 15.43, sel. 12, S3-rep. 24.49 – 27.33, sel. 12, S5-rep. 38.06 – 48.35, sel. 12, S7- rep. 

06.10 – 13.36, sel. 13) 
Războiul încă nu a început; numărul morților ucraineni este mult mai mic decât al rușilor; este 

o operațiune militară pregătită de mult timp 



 

(rep. 02.56 S1, rep. 00.04 S3, rep. 00.48 S3, rep. 00.00 S5, rep. 01.56 S7, rep. 06.02 S7) 

(S1-rep. 09.49 – 15.43, sel. 12, S6-rep. 54.05, sel. 12 – rep. 05.02, sel. 13) 
”Această neînțelegere, totul a plecat de la americani” 
(rep. 05.31 S1, rep. 05.04 S6) 
(S2-rep. 15.43 – 24.41, sel. 12, S4-rep. 28.43 – 38.06, sel. 12, S5-rep. 38.06 – 48.35, sel. 12, S12-

rep. 40.09 – 46.36, sel. 13, S13-rep. 46.57 – 52.24 , sel. 13) 
Țările care furnizează armament, muniție, combustibil Ucrainei sau permit tranzitarea pe 

teritoriul lor se consideră a fi ”în război cu Rusia”; nu se cunoaște ce s-a hotărât în CSAT; NATO nu 
va apăra România 

(rep. 01.39 S2, rep. 06.25 S2, rep. 00.00 S4, rep. 07.13 S5) 
(rep. 01.30 S12) Radu Moraru: Așa se întâmplă astăzi în Ucraina. Încă le va lua ceva timp până 

se vor trezi din (rep. 02.39 S12) Radu Moraru: Astăzi, eu vă spun că, dacă România intră în război, 
NATO nu vine să ne apere. Deci dacă noi declarăm Rusiei război, că trimitem armament, muniție și 
tranzitează și pe… ori noi… ori că tranzitează pe la noi… asta e declarație de război… NATO n-o să 
intervină pentru noi. Vă spun… uitați-vă în ochii mei! Și uitați-vă pe cine credeți… pe mine sau pe Ciucă 
sau Iohannis. Cine v-a spus adevărul doi ani de zile în timpul covidului? (…) 

(rep. 03.23 S12) Radu Moraru: Deci în momentul ăsta, vă spun eu… (…) Nu intervine azi NATO! 
De unde știu? Păi o spun analiștii lor… Analiștii lor nu vor să intervină în Ucraina NATO, ei făcând 
rahatul din Ucraina. Că ei au contribuit 90% la treaba asta. O spune fostul consilier al ministrului 
apărării american că de 15 ani nu vrem să rezolvăm problema de-acolo.   

 (rep. 03.36 S13) Radu Moraru: Credeți-mă, nici nu știți ce important e să fie Nașul TV în această 
perioadă în care, iată!, vă spun că eu azi nu știu dacă suntem sau nu suntem în război și țineți minte că 
în glumă spuneam… Băi, aveți grijă ce-i puneți în prompter lui Iohannis că el citește și nu e cu mintea 
acolo, da? Văd că azi prompterul a fost ok… nu i-au băgat ceva de război… da au uitat să-i bage 
precizările prin care să ne liniștească pe noi. Eu astăzi așteptam și voiam să vin la emisiune să vă spun… 
oameni buni, l-am urmărit pe Iohannis, uitați ce-a zis! Nu! În mod sigur… 100%... nu am declarat război 
Rusiei. Ori asta nu s-a întâmplat, ceea ce este foarte grav. Și lucrul ăsta trebuie reperat mâine, de îndată, 
și de primul ministru al României, că el a făcut tâmpenia… el s-o descurce… și să fie confirmat de 
Iohannis și să ne garanteze că n-au luat decizia în secret. (…) 

(S4-rep. 28.43 – 38.06, sel. 12, S10-rep. 24.45 – 31.34, sel. 13) 
Sondaj care arată că 70% dintre români vor ca România să se implice militar; Deci 70% nu știau 

unde e Ucraina, dar ei vor să se bată pentru Ucraina 
(rep. 00.00 S4, rep. 02.48 S10) 
(S4-rep. 28.43 – 38.06, sel. 12, S5-rep. 38.06 – 48.35, sel. 12, S6-rep. 54.05, sel. 12 – rep. 05.02, sel. 

13, S10-rep. 24.45 – 31.34, sel. 13, S11-rep. 31.34 – 38.59, sel. 13) 
România nu trebuie să se implice în război; România să rămână neutră; posibilitatea ca 

România să-și recupereze teritoriile; urmează ceva după că altfel nu și-ar consuma atâta energie să ne 
sperie 

(rep. 01.14 S4, rep. 02.12 S5, rep. 04.52 S5, rep. 00.00 S6, rep. 03.54 S10, rep. 00.00 S11) 
(rep. 01.04 S10) Radu Moraru: Deci să face această operațiune pentru că e clar… deci așa cum 

ne-au pregătit în 2020 la început… în martie – aprilie… cu frica, exact același lucru se întâmplă… De-
aia nu sunt optimist. Deci e clar că urmează ceva după că altfel nu și-ar consuma atâta energie să ne 
sperie. Deci ne sperie cu un scop. Când am văzut și încorporările alea care vor să le facă până pe 10 
martie… o să vedeți… pe 10 martie s-ar putea să constatăm că România intră în război și că ne-au mințit 
până atunci. Că atâta… mai e puțin timp. Deci repet… ce fac ei acum… 
(…) Deci în momentul ăsta doar Iohannis ne bagă în război, dacă se întâmplă, pentru că el e șeful CSAT-
ului. 

S4-rep. 28.43 – 38.06, sel. 12 
(rep. 05.14 S4) Radu Moraru a adus în discuție problemele pe care le are armata americană și 

anume: 
- Drama militarilor care suferă după vaccinare și țin la secret… au falsificat datele 

Pentagonului… de sute de ori au crescut problemele medicale față de anul trecut când nu era 
vaccinare… deci mulți inapți să mai lupte…  

- să pună transsexuali, hermafrodite și toți în poziții de conducere în armata americană.  
Gabriela Calițescu: La prima situație pe care ai adus-o în prim-plan există comunicări oficiale din 

partea lor? 
Radu Moraru: Bineînțeles! 
Gabriela Calițescu: Iar la cea de-a doua… 
Radu Moraru: Am prezentat pe Telegram… am prezentat… iată!... asta este din New York Times, 

da? ”War in Ucraine Forces Israel Into a Delicate Belancing Act”, da? Deci am și pe Telegram… Nașul 



 

TV, Răducu, dacă poți să găsești, cum arată câțiva generali din armata americană, da?, în fustițe, în 
rochițe… așa mai departe…  

Gabriela Calițescu: Drept pentru că, iată!, se tot ridică problema în CNA că, de fapt, nu trebuie 
dovezi pentru CNA, trebuie dovezi pentru public și atunci să le arătăm celor care urmăresc emisiunea. 

Radu Moraru: Da, da, da… Și mai avem și ministrul deșeurilor nucleare pus acum… mă rog, 
ministru… cu rang de ministru în America… îl punem și pe băiatul ăla să vadă oamenii cam cu ce se 
confruntă America acum sau putem să vorbim de MI6, șeful spionajului britanic, care și el e foarte 
preocupat ca în serviciile secrete LGBT să fie foarte bine reprezentat și așa mai departe, da? Deci cu asta 
se ocupă băieții. 

(rep. 08.01 S4) Pe ecran a fost afișat pagina de socializare a lui Richard Moore, șeful MI6. 
(rep. 08.45 S4) A fost prezentată pe ecran o imagine statică în care câțiva bărbați purtau 

uniforme militare de damă. 
(S6-rep. 54.05, sel. 12 – rep. 05.02, sel. 13, S7- rep. 06.10 – 13.36, sel. 13, S12-rep. 40.09 – 46.36, 

sel. 13) 
Era nevoie de un război pentru a acoperi 2 ani de minciună în pandemie; gluma cu Putin care 

a reușit ca virusul să dispară; Războiul e singura soluție să oprim pandemia 
(rep. 00.00 S6, rep. 04.59 S7) 

 (rep. 03.55 S12) Pe ecran a fost prezentată o imagine statică în care apare președintele Klaus 
Iohannis. Titlu: VACCINAREA, singura soluție să oprim pandemia! Mai jos sunt afișate enunțuri cu 
privire la ce înseamnă vaccinarea. 

Radu Moraru: Pe site-ul Președinției, da?, că voiam să caut și eu comunicatul de la CSAT care nu 
e… Vaccinarea, singura soluție să oprim pandemia! Păi, uite că nu e singura soluție, bă! Războiul e 
singura soluție să oprim pandemia că… Gata! S-a terminat pandemia! Toate țările dau drumul. Deci 
cum a început războiul, nu mai e pandemie, da? Radu Moraru a făcut comentarii pe seama enunțuri 
cu privire la ce înseamnă vaccinarea. 

(S2-rep. 15.43 – 24.41, sel. 12, S7- rep. 06.10 – 13.36, sel. 13, S13-rep. 46.57 – 52.24 , sel. 13) 
Noua ordine mondială; China comunistă și Rusia complotează la o nouă ordine mondială și 

Ucraina este doar primul pas. 
(rep. 01.09 S2, rep. 03.16 S7, rep. 01.08 S13)  
(S7- rep. 06.10 – 13.36, sel. 13, S11-rep. 31.34 – 38.59, sel. 13, S12-rep. 40.09 – 46.36, sel. 13) 
Jelinski, așa va rămâne în istorie ca ucigașul ucrainenilor și al Ucrainei…; Zelinski este un super-

corupt; Are off-shore; mulți observatori internaționali (…) îl acuză că asta-i o misiune pe care o are el. 
(rep. 00.00 S7, rep. 06.26 S11, rep. 01.30 S12) 
(S7- rep. 06.10 – 13.36, sel. 13, S9-rep. 19.15 – 24.29, sel. 13, S13-rep. 46.57 – 52.24 , sel. 13) 
Putin nu se va opri la Ucraina; este Al Treilea Război Mondial 
(rep. 01.56 S7, rep. 00.00 S9) 
(rep. 01.39 S13) Radu Moraru: Deci e posibil, repet, să nu se oprească în Ucraina și de-aia spun 

că în noaptea asta Biden și cu toți ai lumii să-i facă ofertă lui Putin de nerefuzat, adică dacă-i spun… Da, 
mă, Putin, uite… ia și aia, ia și Ucraina, ia și aia, da gata!... altfel, oameni buni, e Al Treilea Război 
Mondial acum! Dacă iese pace nu va fi acum Al Treilea Război Mondial, da e posibil să înceapă anul 
viitor. 

(S1-rep. 09.49 – 15.43, sel. 12) - (rep. 04.31 S1) Radu Moraru l-a numit pe președintele SUA 
Bideu…  

Gabriela Calițescu: Dacă poți, Radu, să nu mai stâlcești numele președinților, personajelor publice 
din România că e o mare problemă pentru CNA… 

Radu Moraru: Aaa, simandicoșii de la CNA… ce să spun… 
Gabriela Calițescu: Da… 
S2-rep. 15.43 – 24.41, sel. 12 
Radu Moraru: … și ca să vezi simandicoșii de la CNA în ce situație ne pun…  
Au fost făcute comentarii în legătură cu amenzile primite. Moderatoarea a afirmat că nu a avut 

posibilitatea să comenteze ceea ce a spus domnul Mircea Toma. 
S11-rep. 31.34 – 38.59, sel. 13 
(rep. 04.23 S11) Gabriela Calițescu s-a referit la faptul că, în ședința CNA, s-a spus că eu trebuie 

să fiu predată la noua generație de jurnaliști pentru că, în momentul în care ai afirmat tu, într-una din 
emisiune care a fost astăzi la CNA, că românii trebuie să-și ia țara înapoi și am zis ”Doamne-ajută!”… 
cum să spun așa ceva? Păi îi întreb și eu pe membrii de la CNA… De ce ne cereți anumite dovezi pentru 
X, Y sau Z când instituția dumneavoastră ar trebui să comunice direct cu SRI-ul, cu MAI-ul, ci orice 
instituție… e simplu! Adică nu cred că vă doriți să postăm imagini cu diverse personaje despre care tu ai 
vorbit, Radu, că nu e datoria noastră să facem treaba asta… pe TV… adică că unu-i homosexual sau ce-
o fi… cred că și aicea CNA-ul știe foarte bine. (…) zic ”Doamne-ajută!” cu tot sufletul și cu toată inima 



 

o zic, încă o dată, domnule Mircea Toma de la CNA, pentru că îmi doresc ca, într-adevăr, în această 
Românie să fie un Guvern care să fie în sprijinul cetățeanului, îmi doresc în această Românie să avem 
un președinte care să cunoască diplomație și să se aplece asupra nevoilor cetățenilor români… asta îmi 
doresc, da!... îmi doresc cu tot sufletul că asta ar trebui să fie România noastră, o Românie frumoasă 
cum a fost odată. Din păcate, nu mai e! Că datorită unora ca dumneavoastră și ca alții care s-au perindat 
timp de 30 de ani, ați adus-o unde e… Și, la un moment dat, tot poporul român ar trebui asta să vă ceară. 
Să aduceți România acolo unde-i este locul. (…) 

(S5-rep. 38.06 – 48.35, sel. 12) - (rep. 05.27 S5) În discuția cu privire la imaginile difuzate de 
postul de televiziune Antena 3 dintr-un joc video ca fiind reale, Radu Moraru s-a referit la generalul 
care era prezent în platoul emisiunii la Antena 3: Cum, tu, general de armată, să nu realizezi farsa asta? 
Ce general ești tu, mă, băiatule? Sau dacă știai că-i o farsă și ai participat la ea, ești criminal, mă, 
băiatule! Deci, oricum, trebuie să fii zburat din armată. Cu ăștia facem noi războaie? Declarăm noi război 
Rusiei? 

(S9-rep. 19.15 – 24.29, sel. 13, S10-rep. 24.45 – 31.34, sel. 13) - (rep. 02.54 S9, rep. 00.00 S10) Au 
fost făcute comentarii în legătură cu modul în care s-au implicat autoritățile statului român în cazul 
refugiaților din Ucraina. Radu Moraru a afirmat că: Acolo s-au dat niște afaceri, niște tunuri.; se 
cheltuie bani, exact cum s-au cheltuit în… plandemie…; Păi și-acum ar fi corturile tot de la covid, da ei 
le mai cumpără o dată. 

S11-rep. 31.34 – 38.59, sel. 13 
(rep. 02.10 S11) Radu Moraru a făcut referire la faptul că George Friedmann a spus în urmă cu 

8 – 9 luni că vin americanii să facă bani în România, că trebuie cedate gazele de șist pentru încălzirea 
Europei ori, dacă nu, vă izolăm și-o să rămâneți singuri ca Ceaușescu. 

 
      -ediția din  08.03.2022, difuzată  în intervalul  orar 20:00-22:04, prezentată de 
Gabriela Calițescu, invitat fiind Radu Moraru.  

Titlu: NAŞUL TV LUPTĂ PENTRU PACE 
S1 Radu Moraru a afirmat că televiziunea Naşul TV a încercat în perioada pandemiei de COVID-19 să 

informeze corect telespectatorii despre pandemie şi vaccinul anti COVID-19. 
Radu Moraru: (…) doi ani de minciuni au fost numai din surse oficiale. (…) Și acum ies toate 

grozăviile la iveală , e prăpăd, Gabriela! Deci e prăpăd ce au făcut ăștia, ce date au ascuns! (…) Putem spune 
astăzi că vaccinul e otravă. Dacă citeşti paginile alea, 29, de la Pfizer şi vezi efectele secundare, ne-ar lua 
juma de oră să citim câte efecte secundare sunt şi nu s-au spus. Că dacă le spuneai la început oamenilor, 
oamenii nu se vaccinau.  
Gabriela Calitescu: Aşa e. 

 
-ediția din  14.03.2022, difuzată  în intervalul  orar 20:00-22:45, cu mențiunea 

direct,  moderată de Gabriela Calițescu, invitat fiind Radu Moraru. Iar în reluare, în 
data de 15.03.2022, în intervalul orar: 22:50-01:25 

Titluri afișate pe ecran: ULTIMA PROVOCARE PENTRU ROMÂNIA!; JOCURI 
LA NIVEL ÎNALT; COVID-PACE-RĂZBOI.  

Subiecte discutate în emisiune: invazia Rusiei în Ucraina, războiul din Ucraina 
și implicațiile mondiale; situația geopolitică și geostrategică în care se află România 
în acest moment; ce poziție ar trebui să aibă România în conflictul de la granițe; rolul 
țărilor NATO și implicarea în amorsarea războiului din Ucraina; poziția SUA în războiul 
din Ucraina; pandemia de coronavirus și vaccinarea anti-COVID. 

 
1. Afirmații despre “noua ordine mondiala care vrea sa elimine pe Putin, pe președintele Chinei 

și pe Trump”: 
(Rep.07.10 din S3) Radu Moraru: (...) în weekend Soros văzând că nu pornește treaba, a declarat 

el război mondial, deci a cerut ca până în toamnă, mai sunt 6 luni, până în noiembrie, noua ordine 
mondială, deci aceeași care au făcut COVID-ul și care vor să treacă la nivelul următor să îi elimine pe Xi, 
președintele Chinei, pe Putin și pe Trump, pe Trump l-a sugerat în sensul ca să nu vină Trump la putere 
în noiembrie. Deci ăsta este război mondial, problema lor acum este că sunt tari în declarații, au o mare 
problemă cu COVID-ul care le-a explodat în nas, cam în toate țările, începe să fie o mortalitate extrem de 
mare în rândul tinerilor din America,  cei de la 18 la 40 de ani, unde mortalitatea a crescut cu 84% față de 
anul trecut și oamenii îți pun întrebări și o să vă dau azi despre COVID ceva ce nu o să vă vină să credeți, 
oameni buni, că de aia am zis, bagă titlul ăla Răducu, „COVID, pace, război”. Soros a cerut în weekend 



 

au fost presiuni fabuloase China să trădeze pe Trump, nu pe Trump, pe Putin, China să se dea la o parte 
și atunci începea mare de tot. Nedându-se China la o parte, India a anunțat că se gândește să investească 
puternic în Rusia, adică să cumpere acțiuni la marile companii de energie, și atunci vorbim de mii  de 
miliarde de dolari, deci practic Rusia se vede că și-a făcut niște înțelegeri înainte de acest război,  ca ceea 
ce va pierde... 

2. Afirmații despre faptul că Ucraina provoacă țările NATO să intre în război: 
(Rep.00.00 din S3) Radu Moraru: Întrebarea firească este ce căutăm noi în aceste două războaie, 

cel vizibil, prezentat la televizor care este mincinos, și de o parte și de alta mint toți, firesc că așa e în război, 
mint rușii, mint și ucrainenii, dar până acum rușii nu au căutat să ne atragă, nu ne-au provocat să intrăm 
în război, pe când ucrainenii... 

Moderatoare: Au provocat mult. 
 Radu Moraru:...în fiecare zi au provocat, nu doar România, ci și alte țări NATO, ca să înțelegeți 

dacă atacă o țară NATO cumva și sugerează că rușii au bombardat sau doborât niște avioane într-o țară 
NATO, potrivit tratatului NATO, toate țările NATO trebuie să atace Rusia, păi iese o paradeală mondială, 
ne-a trecut războiul mondial pe la urechi, încă nu a început Al Treilea Război Mondial, dar a început 
războiul virtual și pe declarații și vă spun de ce. Cum să înțeleagă omul simplu, deci americanii, industria 
de armament din America, politicienii, democrații, războiul din Iugoslavia, tot democrații l-au făcut, lipsa 
de înțelegere și de inteligență a Europei din partea clasei politice americane este crasă, mă uitam, băi sunt 
dobitoci parlamentarii lor, republicanii și democrații, niște maimuțoi manipulați, adică proști, prost 
pregătiți, nu înțeleg nimic din ce se întâmplă în Europa sau plătiți să bage America în război de către 
lobbiștii industriei de armament care repet, industria de armament are aceeași proprietari ca și industria 
farma, aceleași fonduri de investiții au banii acolo. 

 
3. Afirmații despre faptul că SUA dorește un război în Ucraina pentru a servi intereselor sale 

economice. 
(Rep.04.11 din S3) Radu Moraru: Și atunci Biden și cu toți democrații care trebuie să facă război, 

dacă nu fac război toți pierd și ajung la pușcărie, democrații sunt în prăbușire, am mai spus, galonul s-a 
dublat-triplat  în anumite zone din America, este catastrofă în America. În America când creștea cu câțiva 
cenți galonul era problemă națională. Deci se vede că Biden face ce face și le spune americanilor, crezând 
că sunt toți proști, că din cauza lui Putin, dar fiindcă nu le iese de 3 săptămâni se chinuie să bage Biden 
America, atunci trebuie să bage o țară NATO să fie atacată, atunci scenariul la care asistăm de atâtea zile 
din care face parte și Zelensky, eu îl înțeleg pe Zelensky ce vrea să facă pentru țara lui, după ce a băgat 
țara într-un război imbecil total, da și vrea să scape cumva tot NATO să vină să îl apere, să moară soldații 
NATO să se cheltuie bani, soldații români și tot, ca să scape el. Numai că nicio țară europeană, au înțeles 
și au zis, băi nu ne băgăm, toți au trimis către America, dacă vrei bagă-te tu, te atacă Rusia pe tine și 
atuncea da, suntem obligați să pornim, dar europenii inteligenți au știut că America nu va ataca Rusia că 
atunci e paradeală mondială. 

(Rep.00.00 din S6) Radu Moraru: Sunt mai multe lucruri importante, pentru că repet, fiind o 
confruntare atât de mare și americanii și-au aruncat în joc toate atuurile și pe Kamala au trimis-o aici 
repede năucă să ne forțeze cumva România să intre în mizeria asta a industriei de armament din SUA, îți 
dai seama ce bine le-ar prinde un război mondial, pfai de mine, iar ar băga lockdown toată omenirea, ar 
vinde armament de zeci, sute de miliarde, nici nu știu, mai mult decât COVID, ar sărăci o groază de țări 
cum e Ucraina acum, Ucraina e dărâmată este un model pe care ar fi vrut să îl exporte în multe alte țări. 

4. Afirmații despre președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky: 
(Rep.07.10 din S3) Radu Moraru: Și acum să vă spun ce s-a întâmplat vineri, vineri când a venit 

tanti asta care a făcut o groază de gafe, este ceva, pârnaie femeia asta, este nu aș lăsa-o să facă o omletă, 
nu știu dacă nu cumva ne otrăvește că ne dă omletă, fiindcă România până vineri nu a pus botul, era 
urgență să pună botul și aici nu știu ce s-a întâmplat, dar cert este că urgența era foarte mare, de asta 
weekendul ăsta a fost foarte fierbinte, dragi români, de aia și văd că s-au schimbat puțin și în presa 
românească, au început să arate, de exemplu Evenimentul zilei a prezentat în sfârșit ce am zis noi acum 3 
săptămâni, vila  de 4 milioane de dolari a lui Zelensky, în cartierul miliardarilor de pe țărmul  din Italia 
unde merg toți miliardarii, Berlusconi,  familia de la Ferrari, da? Dar casa aia nu o declarase Zelensky, ca 
să înțelegeți, un actor cum ar fi la noi Florin Călinescu, cam așa era tipul ăsta, fără să declare, are vilă 
acolo, are averi de zeci de milioane, din actorie nu faci banii ăștia, iar patronul care cică ți-a dat atâția 
bani, este prietenul lui Soros și acum este evident că Soros și toată gașca asta l-au ajutat să ajungă 
președinte. 

(Rep.01.30 din S4) Radu Moraru: Jelinsky ar trebui să își ceară scuze și s-a rugat să mai primească 
un telefon, ce îmi place este că rolul dat presei din toată lumea este să facă din actoraș, care repet este un 
corupt, care nu a pus în declarațiile de avere averile pe care le are, atunci poate ucrainenii nu îl alegeau, 
am avut un președinte oligarh, Poroșenko, nu mai vrem încă unul, am văzut ce nasol este. Și Poroșenko 



 

are zeci de milioane de dolari, crezi că ăla vine să moară pentru popor, a făcut o poză cu arma în mână și 
gata, nu știi pe unde este. Deci îl prezintă toți ca pe un erou, repet eu în momentul ăsta nu sunt sigur unde 
este băiatul ăsta, actorul... 

 Moderatoare: Au fost discuții că ar fi fost în România timp de 3 zile... 
 Radu Moraru: Vă spun eu de ce, sigur este undeva unde este foarte bine păzit și asta nu 

neapărat pe teritoriul Ucrainei și de ce spun eu că nimeni nu poate ști unde este, știi cum ține el legătura 
cu toți cu care vorbește? Printr-un telefon dat de americani, un telefon CIA care nu poate fi localizat, că în 
mod normal dacă eu sunt premier și vorbesc cu Jelinsky, serviciile mele românești pot să spună, șeful ați 
vorbit este la colț, prima pe colț în Kiev, de la început, prima informație, vorbește printr-un telefon primit 
cadou de la Biden. Măi lăsați-o, măi. 

5. Afirmații despre „negocierile si conversațiile intre Putin si alti lideri mondiali, informații care 
nu au fost confirmate oficial, de exemplu ca Naftali Bennett i-ar fi cerut lui Putin ajutor pentru 
ca Israel sa nu fie distrus” 

             (Rep.14.40 din S3)  Radu Moraru: Oamenii poate au observat că l-a vizitat pe Putin premierul 
Israelului în zi de Sabat, când ei nu au voie nici să aprindă lumina, deci  am prieteni evrei-ortodocși, 
sâmbăta nu au voie să aprindă becul, a fost extrem de important și trebuie să citești presa din Israel, că 
dacă nu citești presa din Israel, nu ai de unde să înțelegi. Ce a negociat ăsta, premierul,  Naftalină, cum îi 
spun eu, deci Naftalină din Israel a negociat  siguranța statului Israel,  ca să nu fie ras Israelul după hartă. 
Și s-a dus la criminalul Putin, toți se duc și discută cu criminalul Putin și l-a rugat să ajute Israelul.  Israelul 
imediat l-a ajutat pe Putin, prietenii lui Putin hăituiți că le iau averile, le confiscă să vezi ce au parcat în 
Israel, bani, iaht-uri, tot, Israelul nu o să le confiște, că fiecare țară, oameni buni, fiecare își apără țara lui. 
Putin cum a ajutat Israelul, pe loc, deci vezi tu aceasta este diferența, cu ce a reușit Putin să conducă practic 
Europa? A avut de unde să dea șpăgi și mită, păi cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder  îți dai seama 
cum a condus ăla Germania că imediat a devenit  șef la Gazprom, companie rusească. 
 Moderatoare: Și Merkel tot acolo. 
             (Rep.00.00 din S4) Radu Moraru: Cum a plecat ăsta premierul Naftanilă, nu mai știu, Nataniel, 
Naftalină și mai bine că o să îl țin minte, l-a sunat pe actorașul de la Kiev și i-a spus foarte clar, bă băiatule, 
oprește nebunia ca noi știm cine te-a instrumentat, cine te-a pus, ăia nu or să se bage pentru tine, oprește 
nebunia, înțelege-te cu Putin și eu voi fi mediator între voi, pentru că și Jelinsky, cum i-am spus eu e tot 
evreu și Putin are o relație foarte bună cu evreii pentru că majoritatea miliardarilor din Rusia sunt evrei. 
Ăla obraznicul și tupeistul a dat în presă ce au vorbit, imediat l-a executat premierul Israelului și i-a spus, 
bă băiatul poate vrei să nu mai ai niciodată relații cu noi, pentru că pentru Israel e important Israelul, 
nebunia și aventura care și-a făcut-o în Ucraina. 

6. Afirmații prin care jignește înalți demnitari: 
             (Rep.18:10 din S3)Radu Moraru: În politică mulți lideri ai marilor puteri au fost criminali și vor 
fi criminali, da? Obama este cel mai criminal din istoria Americii, deci a omorât atâtea milioane, nici nu 
știu să spun de oameni pe (neinteligibil), Tony Blair este fost criminal al Marii Britanii, el e omul care a 
anunțat, Sadam Hussein are arme chimice, să mergem peste el, apoi, băi am greșit, nu avea. Minciună, dar 
pe chestia asta au murit poate sute de mii de oameni. Și atunci mă întorc la Putin, Putin când promite, toți 
ceilalți știu că se va ține de cuvânt, cât timp este în viață, că și în Rusia se petrec lucruri pe dedesubt, adică 
și acolo există niște miliardari pe care Putin i-a pedepsit acum, ăia nu au știut, printre ăia care vezi că și-
au pierdut iaht-uri, cum e Abramovici de la Chelsea, își pierde clubul, ăia fac parte din categoria 
miliardarilor neprieteni care s-au pus mână în mână cu d-alde Bll Gates, Soros, etc și au fost pedepsiți, Ăia 
care au fost băieți buni Putin le-a spus din timp și și-au scos iaht-urile și le-au dus ba prin Maldive, ba pe 
nu știu unde, că le-a spus Putin. 

7. Afirmații despre pandemia de coronavirus și vaccinare: 
(Rep.02.00 din S1) Radu Moraru: Astea sunt greu de verificat acum etc. Mă întorc la ce se 

întâmplă de-adevăratelea pentru că de asta e important ce facem noi acuma, să îi liniștim pe oameni să 
înțeleagă că aici e cu mult Doamne ajută și vă spun de ce. La COVID am putut să luăm decizii cei informați 
și am stabilit noi ce facem, sigur că a fost o luptă să ne impunem cu vaccinarea obligatorie care este o crimă 
nu există ceva mai odios, este similar cu gazarea obligatorie, asta este vaccinarea obligatorie și sunt încă 
țări europene unde există treaba asta. În Italia există, dacă ai trecut de 50 de ani nu mai ai voie să muncești 
dacă nu ești vaccinat, ca să înțelegem în ce situație... 

Moderator: Legea a fost dată anul trecut. 
(Rep.02.20 din S5) Radu Moraru: Ei sunt, să spunem adevărul, oameni buni, ca să explicăm acest 

tabel, au luat hotărârea fiindcă nu mai fac față, au primit ordine acum să sperie lumea cu războiul, să dea 
informații cu războiul, dacă vă aduceți aminte ne arătau la început sălile pline cu coșciuge, dar de fapt  era 
o minciună că erau alte coșciuge de la alt cataclism, scufundarea unui vas de croazieră, acum câteva 
coșciuge ne arată sala de la Romexpo paturile alea multe, nu știu dacă ați văzut imaginile, să te sperii când 
prezinți paturile, deci ei nu mai fac față și și-au dat seama că nu mai au timp să se ocupe și de aia și de aia 



 

și au luat hotărârea acuma, domnule de COVID  o dată pe săptămână mai dăm. Păi unde, de ce o dată pe 
săptămână, e așa de minunat? Nu era rău acum o lună? Acum o lună ne aducem aminte ce prăpăd era, 
valul 5  și v-am spus noi, o să muriți, incredibil.  Acum au primit ordin că așa se schimbă lucrurile,  nu se 
înțeleg sus și atunci se schimbă lucrurile de pe o zi pe alta. 

 (Rep.00.00 din S9) Radu Moraru: Ăsta de la Pfizer, șeful, a spus în presă, ați văzut presa oficială, 
spune, domnule booster-ul a fost foarte bun, ați văzut, cine a făcut booster-ul nu ați murit sau ați făcut 
forme ușoare. Păi înainte nu era vaccinul sigur, nu mai faci boala, nu mai transmiți, acuma zice, domnule, 
nu ați murit și ați făcut forme ușoare, deși unii dintre ei bieții cu booster au murit și au făcut forme ușoare-
mortale și zice, nu ține mult booster-ul. Păi cum domnule, acum câteva luni booster-ul și gata, este pe viață, 
că nu ține mult booster-ul și acum faceți pe al 4-lea, că al 4-lea îl ranforsează, îți dai seama ce 
monstruozitate, se vede în Israel cu 4 doze, vai de capul lor ce e în Israel acuma, că de aia le-au dat liber la 
toți, distrați-vă cât mai puteți. 
             Moderatoare: Trăiți-vă viața. 
 Radu Moraru: Acuma că mulți nu o să mai apucați. Hai să vedeți ce spune tovarășul Bourla și 
după aceea vă traduc, dar să auziți în engleza lui grecească, să auziți și apoi vă spun cele 2 idei principale,  
nu o să vă vină să credeți cum omul se cam spală pe mâini, ca Pilat din Pont,  așa am crezut atunci, acum 
ce să facem? Ia să vedem.  

(Rep.03.50 din S9) Radu Moraru: Oameni buni, vă traduc, am vrut să dau în original ca materialul 
ăsta să ajungă pe tot globul și cei care sunt specialiști să și-l traducă dacă nu cred ce le spun eu, să și-l 
traducă singuri pentru că este incredibil, eu am ascultat de 4 ori, m-am uitat și la body language-ul lui, 
cum se mișcă și vorbim de sute de sute de milioane de pământeni  vaccinați cu Pfizer, sute de milioane. 

8. Afirmații cu privire la faptul că:”Imaginile care apar pe televizor sunt de fapt imagini din 
războiul din Liban si ca de fapt in Ucraina nu este un război atât de real.” 

(Rep.00.40 din S7) Radu Moraru: Strategia rușilor, dacă vă uitați, să luăm documentele și știrile 
date de manipularea occidentală, de presa occidentală care minte, dar chiar mințind,  observăm că ne arată 
puține distrugeri,  multe din cele care ne arată nici măcar nu sunt de acuma, ultima am văzut o manipulare 
din Liban, era un bombardament, o explozie, a avut loc o explozie în Liban acum 2 ani, în 2020, catastrofală 
plecată din port și avem și acele secvențe, dar nu avem timp acuma, nici nu contează, iar ce ne spun 
ucrainenii, ne spun că au ucis 12 mii de ruși, soldați, dar în Ucraina au murit câteva sute de oameni, 
oameni buni o rachetă face zeci de oameni,  deci cu 10 rachete omori sute de oameni, mii, deci se vede că 
tactica rușilor a fost chirurgicală, deci nu s-au  dus, deci cu victime colaterale, nu ai cum să nu ai deloc 
civili  victime, asta este clar. De asta la noi se pare un război ciudat, domnule, dar ce tactică este aceasta,  
armata zice, vedeți că mâine sau poimâine atacăm orașul ăla civilii să plece, pentru civili, dacă statul 
ucrainean nu cenzurează informația, noi nu știm  dacă acolo s-a recepționat mesajul, poate acolo îl preiau 
toate televiziunile și au lăsat numai  presa oficială. Civilii ce e de făcut, dacă e așa plecăm că știm că atacă, 
ori plecăm, ne refugiem ori stăm în subsol, da?  Ceea ce se întâmplă, unii se refugiază, unii în subsol, unii 
nu apucă să afle sau unii nu sunt civili, deși ei sunt  prezentați.... Noi nu avem de unde să știm, este un 
război al  minciunilor,  este un război informatic, mediatic unde toți mint, dar mergând pe minciunile lor, 
rezultă că războiul nu a început, dacă începea războiul erau zeci de mii, sute de mii de victime. 

 
Vizionând imagini și analizând rapoartele de monitorizare ale edițiilor emisiunii 

“Să vorbim despre tine” din 2, 8 și 14 martie 2022, din al căror conținut am exemplicat 
mai sus,  membrii Consiliul au constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea 
prevederilor art. 64 alin. (1) lit.  b) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, în virtutea 
dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media 
audiovizuale trebuie să respecte principiul în sensul căruia informarea cu privire la un 
subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi 
cu bună-credinţă. 

În esență, Consiliul a constatat că modul în care au fost abordate temele de 
interes actual cu privire la pandemia de COVID-19 și la situația generată de invazia 
Rusiei în Ucraina, a avut drept consecință prejudicierea dreptului publicului de a primi 
informații corecte și imparțiale, fapt ce contravine principiului informării expres 
prevăzut de norma legală invocată. 

Astfel, în cadrul acestor ediții, în contextul subiectelor enunțate, invitatul Radu 
Moraru a făcut o serie de afirmații despre războiul din Ucraina și despre pandemie și 
vaccinul împotriva COVID-19, afirmații ce au avut un pronunțat caracter tendențios, 
lipsit de echilibru, imparțialitate și obiectivitate, depășind astfel limitele cadrului legal 



 

reglementat ce are ca scop protejarea publicului de a primi informații oneste, sincere, 
cu bună-credință și imparțialitate. 

Prin urmare, Consiliul a reținut că afirmațiile lui Radu Moraru, potrivit căruia în 
Ucraina nu ar exista război, iar imaginile prezentate la televiziuni sunt mincinoase ori 
o manipulare dintr-un bombardament din Liban, nu au corespondent în realitate, 
inducându-se astfel publicului informații distorsionate. Ca de exemplu, afirmațiile din 
ediția din 02.03.2022:  Pentru că ei duc o campanie mincinoasă și… cum să spun?... 
foarte proastă pentru Ucraina. Și e mincinoasă pentru că războiul, ca atare, încă n-a 
început. (…) toată lumea trebuie să înțeleagă că aceste operațiuni militare ale Rusiei 
care vor însemna război… deocamdată… o să explic de ce nu e război, e o operațiune 
militară, deocamdată… aceste lucruri s-au pregătit cu mult timp înainte. (…)  și mă 
întorc acum să înțeleagă toți românii de ce încă asistăm la o operațiune militară. Dacă 
era război, atunci erau foarte multe victime. (…) până la urmă, ucrainenii vor înțelege 
sau nu vor înțelege farsa istorică în care au fost târâți cu atâtea și-atâtea victime…Sau 
ca cele din cadrul ediției din 14.03.2022:  Întrebarea firească este ce căutăm noi în 
aceste două războaie, cel vizibil, prezentat la televizor care este mincinos (…)   
observăm că ne arată puține distrugeri,  multe din cele care ne arată nici măcar nu 
sunt de acuma, ultima am văzut o manipulare din Liban, era un bombardament, o 
explozie, a avut loc o explozie în Liban acum 2 ani, în 2020, catastrofală plecată din 
port și avem și acele secvențe. 

De asemenea, Consiliul a mai constatat că, referindu-se la pandemia de COVID-
19 și vaccinuri, Radu Moraru  a făcut afirmații ce deformau starea de fapt stabilită de 
autoritățile abilitate din domeniu medical, susținând vehement că vaccinul ar fi o 
otravă, iar vaccinarea obligatorie ar fi ceva odios, o crimă, similar cu gazarea 
obligatorie. De pildă, ediția din 08.03.2022: (…) doi ani de minciuni au fost numai din 
surse oficiale. (…) Și acum ies toate grozăviile la iveală , e prăpăd, Gabriela! Deci e 
prăpăd ce au făcut ăștia, ce date au ascuns! (…) Putem spune astăzi că vaccinul e 
otravă.  Ori în ediția din 14.03.2022:…La COVID am putut să luăm decizii cei informați 
și am stabilit noi ce facem, sigur că a fost o luptă să ne impunem cu vaccinarea 
obligatorie care este o crimă nu există ceva mai odios, este similar cu gazarea 
obligatorie, asta este vaccinarea obligatorie și sunt încă țări europene unde există 
treaba asta. În Italia există, dacă ai trecut de 50 de ani nu mai ai voie să muncești 
dacă nu ești vaccinat, ca să înțelegem în ce situație... 

În consecință, având în vedere modalitatea în care s-au desfăşurat edițiile 
emisiunii “Să vorbim despre tine” din 2, 8 și 14 martie 2022, membrii Consiliului au 
constatat că acestea au avut un conținut ce contravine exigenţei normelor legale 
referitoare la dreptul publicului la informare corectă și imparțială, pentru ca astfel 
acesta să beneficieze de posibilitatea reală să-și formeze propria convingere, nu pe 
cea indusă prin genul de afirmații precum cele exemplificate anterior, ținându-se cont 
că temele despre  pandemie și Ucraina sunt actuale,  de interes major, ceea ce 
presupune o abordare responsabilă din partea radiodifuzorului, cu asigurarea unei 
informări corecte, verificate şi prezentate în mod imparţial şi cu bună-credinţă, așa 
cum dispune norma incidentă.  

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că informarea 
corectă a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program 
audiovizual, date fiind importanţa şi impactul pe care le are în rolul său de a informa 
publicul, radiodifuzorii având obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat 
faptele şi evenimentele aduse în atenţia telespectatorilor. Cu privire la etica 
jurnalistică, în Rezoluţia nr. 1003/1993 Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 
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, iar difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe 
adevăr, asigurată prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe 
imparţialitate în prezentare, descriere şi narare. 

Pentru aceste considerente, având în vedere sancțiunile anterioare aplicate 
pentru fapte similare și încălcări similare ale prevederilor legale în materie de 
informare corectă, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la 
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu amendă de 5.000 lei.   

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

În temeiul prevederilor 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII 
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 291.5/14.12.2011 eliberată la 08.02.2021 şi decizia 
de autorizare nr. 1815.2/08.02.2021 pentru postul NAŞUL TV) se sancţionează cu 
amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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, 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 5.000 lei postul 
NAŞUL TV, deoarece, în cadrul edițiilor emisiunii “Să vorbim despre tine” din 2, 8 și 
14 martie 2022, modul în care au fost abordate temele de interes actual cu privire la 
pandemia de COVID-19 și la situația generată de invazia Rusiei în Ucraina, a avut 
drept consecință prejudicierea dreptului publicului de a primi informații corecte și 
imparțiale, fapt ce contravine art. 64 din Codul audiovizualului.” 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 

 
Întocmit, Serviciul juridic, 

reglementări şi relaţii europene, 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 


