
 

 

 
Decizia nr. 322 din 29.04.2020 

 privind somarea S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L.  
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sect. 2 

CUI RO 4747298 
Fax: 021/ 2048489   

  
 

- pentru postul de televiziune PRIMA TV 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 aprilie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării 
nr. 3351/05.04.2020, cu privire la ediția emisiunii ‘’Starea Nației’’ din 18.03.2020, 
difuzată de postul PRIMA TV. 

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRIMA 
BROADCASTING GROUP S.R.L.  (licenţa audiovizuală nr. S-TV 12.9/18.11.1997 şi 
decizia de autorizare audiovizuală nr. 249.1-5/10.02.2011). 
          În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare 
şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că S.C. PRIMA 
BROADCASTING GROUP S.R.L. a încălcat art.  64 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia   
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora în virtutea dreptului fundamental 
al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte 
următoarele principii: 

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

şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
În fapt, în data de 18.03.2020, postul PRIMA TV a difuzat emisiunea ‘’Starea 

Nației’’, în cadrul căreia prezentatorul a făcut comentarii referitoare la Biserica 
Ortodoxă Română, completate de câteva inserții video din alte emisiuni de 
televiziune. 

Redăm din raportul de monitorizare aspectele reținute: 
Titlu: Biserica nu crede în gripă. 
(sel.1, rep.12.32-18.18, sel.1.22 mp4) Dragoș Pătraru: Alo, popii! Gata bă! Ninja, gata mă! Gata! 

Oare cât își imaginează oamenii ăștia că ne vom mai ruga de ei? Oare cât își imaginează că virusul, când 
ajunge în dreptul bisericii, își face o cruce mare și trece mai departe? Deja au imaginea unor inculți 
dăunători! A unor deliranți, care pun în pericol viața oamenilor! Uitați aici! 

Urmează un scurt fragment dintr-o știre de pe postul Antena 3, prezentator Mihaela Bârzilă 
Mihaela Bârzilă: Gest controversat al Arhiepiscopului Tomisului, Teodosie, în plină pandemie. 

Înaltpreasfințitul Teodosie a împărtășit cu aceeași linguriță, sute de oameni, la Catedrala din Constanța. 
(Imagini cu Preasfințitul împărtășind enoriașii!!!)  

Dragoș Pătraru: Doamne! Spuneți-mi, cu ce se deosebește un astfel de individ, de cel care fuge din 
izolare? Cu ce e mai breaz un astfel de dăunător, decât cel care are simptome, dar își vede mai departe de 
viața socială, ca mai înainte?! Sau, cu ce se deosebește de cel care vine din Italia, dar minte, numai ca să nu 
stea în carantină?! Și de unde atitudinea asta atât de bleagă a autorităților? Teodosie ăsta, trebuia luat cu 
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mascații de barba aia și dus la izolare și amendat și făcut dosar și gata! Adică, arde frate toată planeta, 
mor oameni ca la nebuni peste tot în lume, iar dilimache ăsta plimbă lingurița prin gurile enoriașilor! Nu? 
Chiar, băieții, preoții, să luați o pauză de la meditații de alea, corp la corp cu tinerii de la Seminar, da!? De 
data asta se pot transmite boli mult mai grave decât... 

 
Pe videowall apare un carton cu sigla „Libertatea”, citit de o voce din off: Mai marii Bisericii 

Ortodoxe nu vor să renunțe, nici măcar temporar, la acest obicei, în ciuda numeroaselor apeluri ale 
autorităților pentru a se respecta condițiile de igienă și de izolare.  

Dragoș Pătraru: Cică nu vor să renunțe! Cum adică nu vor? Adică e după ei, sau ce? Cu Biserica se 
negociază, sau cum!? Biserica nu crede în gripă? Coronavirusul e de la faptul că suntem păcătoși? Dacă le-
am da lor mai mulți bani pentru Catedrală, ar trece gripa asta? Doamne, doamne! Multă lume e șoimănită la 
motoraș și multe autorități sunt bătute în cap! Vorba maestrului... 

Replică a lui Dem Rădulescu dintr-un film de colecție: „Ce te-aș bate!” 
Dragoș Pătraru: Adică statul se roagă de Biserică să respecte legea, sau cum? Și oamenii ăia care 

stăteau la rând! Pe bune? Stați să vă plimbe bărbosul ăla lingurița pe la gingii? Oameni buni, vreți să muriți? 
Vreți să vedeți cum e dincolo? Că asta pare că vreți!  

Scurt fragment dintr-un reportaj al unei televiziuni italiene despre lupta cu coronavirusul. (sursa Digi 
24) 

Dragoș Pătraru: Sincer, sincer m-aș fi așteptat să-l văd pe „preafericirea sa”, „preaînalt 
managerul” Daniel, ieșind în fața oamenilor și spunând că Biserica pune la dispoziția statului toate resursele, 
pentru ajutorul bolnavilor! Au hoteluri, au bani, au mâncare, au de toate!  

Scurtă înregistrare cu Gigi Becali, despre ajutorul pe care-l dă în această situație. 
Dragoș Pătraru: Gigi frate! Gigi, pe care-l fac „avion” aici la emisiune, de fiecare dată când îl 

prind! Ei Gigi, așa cum e el, nu concepe să nu-i ajute pe ceilalți! Mă, da' pe bune! Cum naiba, tu biserică, 
ceri zi de zi bani ca să construiești biserici și catedrală, dar când societatea are nevoie de tine, tu nu sari în 
ajutor cu toate resursele! Cum e posibil așa ceva?  

Imagini dintr-un reportaj, despre condițiile mizere dintr-un centru de carantină, însoțite de avertizarea 
„Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!” (sursa: Antena 3) 

Dragoș Pătraru: N-ar putea să ridice mâna un domn popă și să spună: „Alo! Șerifilor, enoriașilor, 
contacților, veniți să vă punem noi la dispoziție niște clădiri!” Na, se pare că nu!  

Imagini dintr-un scurt reportaj (sursa TVR) despre un antreprenor chinez din România care a mobilizat 
și alți antreprenori pentru a face donații, în două zile adunând peste 300.000 de lei. 

Dragoș Pătraru: Lasă dom'ne, că ne-ajută „chinejii”! Ă? Popor milos! Săru'mâna, săru'mâna! Ne-a 
pus Ceaușescu bine cu ei și PSD-ul, se știe! Și oricum, dincolo de asta, dincolo de zgârcenia asta patologică, 
dincolo de șoboloneala asta a voastră, de ce nu iese dom'le Patriarhul la televizor, să le spună oamenilor că 
Biserica e alături, că face, că drege?! Cum să stai mereu, dar mereu, în buncăr? Omul ăsta, n-a apărut la 
nicio televiziune, de când a fost ales! Adresează-te cumetre, neamului! Că neamul vă dă bani să umblați în 
limuzinele alea, neamu' v-a placat cu aur pe toți! 

Patriarhul Daniel, într-o înregistrare: Foarte frumos! Dai un ban, dar cumperi ceva frumos!  
 
În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării de înregistrări, 

membrii Consiliului au constatat că emisiunea „Starea Nației” din 18.03.2020 a fost 
difuzată cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Codul 
audiovizualului. 

În cadrul acestei ediții, prezentatorul Dragoș Pătraru a făcut referiri cu privire 
la momentul în care Arhiepiscopul Tomisului a împărtășit mai multe persoane, cu 
aceeași linguriță, în condițiile în care autoritățile statului solicitase preoților să evite 
asemenea practici, dat fiind contextul pandemiei de coronavirus.  Pornindu-se de la 
această împrejurare, prezentatorul a făcut comentarii lipsite de imparțialitate și în 
termeni ofensatori cu privire la Biserica Ortodoxă Română, a conducerii acesteia și 
a preoților, generând, implicit, o lipsă de respect pentru alte persoane care au valori 
și credințe contrare celor exprimateîn aceste condiții. 

De asemenea, referindu-se la resursele Bisericii Ortoxe Române pe care 
aceasta nu le-ar fi pus la dispoziția statului în sprijinul oamenilor, din comentariile 
prezentatorului nu a reieșit cu claritate dacă ele reprezintă doar opiniile sale sau ar 
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fi, în realitate, un fapt constând în atitudinea pasivă a Patriarhiei Române în 
contextul pandemiei. 

Astfel, față de modul în care a fost abordat subiectul în cauză, membrii 
Consiliului au constatat că nu a fost asigurată o informare imparțială, cu bună-
credință și  o distincție clară între opinii și fapte, așa cum avea obligația legală în 
virtutea dreptului publicului la informare, potrivit dispozițiilor incidente.  

Or, respectarea acestor principii enunțate creează premisele asigurării 
dreptului la informare obiectivă cu privire la tema, faptul sau evenimentul prezentat 
publicului.  

Consiliul consideră că libertatea de exprimare este un drept fundamental al 
omului, însă  trebuie să se aibă în vedere şi faptul că acest drept nu este absolut şi 
presupune respectarea normelor care garantează tuturor persoanelor dreptul de a 
se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu 
condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi. Curtea Europeană a stabilit, de 
asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează numai substanţa ideilor 
exprimate, dar şi  modul în care acestea sunt exprimate, precum şi  regula potrivit 
căreia  “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei poate forma 
obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor subiecte 
de drept’’. De asemenea, 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, bazate pe imparţialitate în prezentare, 
descriere şi narare. 

Din această perspectivă, în calitate de garant al interesului public, Consiliul 
consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi echilibrat 
faptele şi evenimentele aduse în în atenţia telespectatorilor.  

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. 

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

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1 Radiodifuzorul S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 12.9/18.11.1997 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 
249.1-5/10.02.2011) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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 în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi 
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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 somaţie publică postul 
PRIMA TV, deoarece emisiunea “Starea Nației” din 18.03.2020, în care au fost 
făcute comentarii cu privire la Biserica Ortodoxă Română în legătură cu 
împărtășirea, cu aceeași linguriță, a mai multor persoane, în contextul pandemiei, a 
fost difuzată cu încălcarea art.  64 din Codul audiovizualului.  

Potrivit acestor prevederi, radiodifuzorii trebuie să asigurare o distincţie clară 
între fapte şi opinii, 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. 

 
 
 
 

PREȘEDINTE 
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

               Şef serviciu  Dumitru Ciobanu 
 
 

 
 

                  
 
 


