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Decizia nr. 340 din 07.05.2020 

privind somarea S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. cu sediul în Bucureşti,  
Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, faza I, et. V, sector 5  

C.U.I. 24334385   Fax: 031/400.44.41 
 

- pentru postul DIGI 24/DIGI 24 HD  
Bucureşti, Str. Panduri nr. 71, sector 5 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 mai 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza mai 
multor sesizări (nr. 3680/2020-04-13; 3683/2020-04-14; 3684/2020-04-14; 
3703/2020-04-14; 3711/2020-04-14; 3712/2020-04-14; 3713/2020-04-14; 3714/2020-
04-14; 3715/2020-04-14; 3716/2020-04-14; 3717/2020-04-14; 3718/2020-04-14; 
3720/2020-04-14; 3722/2020-04-14; 3723/2020-04-14; 3724/2020-04-14; 3726/2020-
04-14; 3732/2020-04-14; 3735/2020-04-14; 3737/2020-04-14; 3747/2020-04-14; 
3754/15.04.2020) cu privire la emisiunile “Știri Digi 24“ și ‘’Jurnalul de seară’’, difuzate 
în 13.04.2020, de postul DIGI 24. 

Postul de televiziune DIGI 24/DIGI 24 HD aparţine S.C. CAMPUS MEDIA TV 
S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 273.7/07.12.2010 eliberată la 01.07.2019 şi decizia 
de autorizare nr.1727.1-6/09.02.2012 eliberată la 01.07.2019). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 40 alin. (2) și art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind 
codul de reglementare în audiovizual, cu modificările și completările ulterioare (Codul 
audiovizualului), potrivit cărora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-art. 40 (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul 
de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera 
pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare 
până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în 
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest 
fapt. 

-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 data de 13.04.2020, în cadrul emisiunilor informative ‘’Știri Digi24’’, de la 
ora 16.00, și în ‘’Jurnalul de Seară’’, de la ora 20.30, postul Digi24 a difuzat o știre 
potrivit căreia preotul Calistrat, de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași, a postat un mesaj 
prin care cerea ca oamenii să poată să vină la slujba de Înviere, cel puțin o oră.  

Redăm din raportul de monitorizare: 
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- 16:00 - Știri Digi24 
Prezentator: Marius Pancu 
(Sel. 1 - rep. 31.25 - 33.25, Sel. 13-16)- ora 16.31 
Titluri știre: Preotul-influencer sfidează regulile pandemiei; Călugăr-influencer cheamă oamenii la 

biserică; BOR se dezice de mesajul preotului Calistrat 
Prezentator: Aveți mare atenție la ce mesaje primiți și ascultați pe rețelele sociale! Patriarhia Română 

a atras atenția că se dezice de orice mesaj care incită la încălcarea reglementărilor autorităților. Asta după 
ce preotul Calistrat din Iași, un monah cu peste jumătate milion de urmăritori pe o rețea de socializare, i-a 
chemat pe oameni să meargă măcar o oră la biserică, în noaptea de Înviere. Colega mea, Ligia Pricopi, a 
urmărit subiectul și ne spune mai multe. Lidia, ești în direct, bună ziua! 

Ligia Pricopi – jurnalist Digi24: Bun găsit! Preotul de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași a postat un 
mesaj prin care cerea ca oamenii să poată veni la slujba de Înviere, cel puțin o oră, să asiste sâmbătă în 
biserici și mănăstiri. Și spunea că trebuiesă se facă o excepție de la restricțiile impuse pentru cei care sunt 
sănătoși, care au sub 50 de ani și care pot veni la slujbă cu mască de protecție și, desigur, să respecte distanța 
regulamentară. Mesajul oficial al Patriarhiei este însă altul. E stare de urgență, iar înalții prelați îndeamnă 
la ascultare. Patriarhia și-a întărit în acest context în care, iată, apar tot felul de mesaje, recomandările ca 
oamenii să rămână acasă. A precizat că orice mesaj contrar celui oficial și orice act care duce la încălcarea 
sau sfidarea reglementărilor, nu doar că nu reprezintă punctul de vedere al Biserici, dar îi afectează grav și 
imaginea. Este un mesaj atât pentru preoți, cât și pentru credincioși. Preoții, desigur, vor fi sâmbătă noaptea 
în biserică, unde vor sluji, dar credincioșii, spune Patriarhia, trebuie să rămână acasă, se pot ruga în liniștea 
căminului, pot aprinde o lumânare împreună cu familia restrânsă și pot urmări slujbele transmise de biserici 
și de mănăstiri la televizor sau pe Internet 

 
Pe ecran a fost titrat: Reacția Patriarhiei Române 
Orice mesaj contrar celui oficial oferit de Patriarhia Română, orice mesaj incitator la încălcarea 

reglementărilor oficiale ale autorităților, inclusiv cele ecleziastice, este unul care NU reprezintă Biserica 
Ortodoxă Română. Orice act de indisciplină a clericilor sau a credincioșilor mireni afectează negativ imaginea 
Bisericii în societate, deoarece, în timpul stării de urgență, toți avem obligația de a respecta dispozițiile 
autorităților de stat. În caz contrar, vom suporta sancțiunile prevăzute de lege.– sursa: BOR 

Prezentator: Mulțumesc, Ligia. (...) 

 20:00 – Jurnalul de Seară  
Prezentator: Cosmin Prelipceanu 
(Sel. 2 - rep. 30.41 - 36.51, Sel. 13-20)- ora 20.30 
Titluri afișate pe ecran: Preotul-influencer sfidează regulile pandemiei; Călugăr-influencer cheamă 

oamenii la biserică; BOR se dezice de mesajul preotului Calistrat; 331 morți la noi/ Preotul care sfidează 
pandemia;  

Subtitluri: Un călugăr-influencer a chemat oamenii la biserică; Biserica Ortodoxă Română se dezice 
de mesajul preotului Calistrat;   

Prezentator: Mesaj iresponsabil din partea unui om al Bisericii la Iași. Preotul Calistrat din Iași, un 
monah cu peste jumătate milion de urmăritori pe o rețea de socializare, i-a chemat pe oameni să meargă, 
măcar o oră, la biserică în noaptea de Înviere. Asta după ce ieri un credincios din Borșa îi chema la nesupunere 
civică pe enoriași. Pentru el s-a făcut deja un dosar penal. De spus că Biserica Ortodoxă Română s-a delimitat 
imediat de mesajele monahului de la Iași. Despre ce s-a întâmplat acolo ne vorbește acum Ligia Pricopi. 
Ligia, te rog. 

Ligia Pricopi – jurnalist Digi24: Bun găsit! Preotul de la Mănăstirea Vlădiceni din Iași a postat un 
mesaj, prin care cerea ca oamenii să poată veni la slujba de Înviere, cel puțin o oră, să asiste sâmbătă în 
biserici și mănăstiri. Și spunea că trebuie să se facă o excepție de la restricțiile impuse pentru cei care sunt 
sănătoși, care au sub 50 de ani și care pot veni la slujbă cu mască de protecție și, desigur, să respecte distanța 
regulamentară. Mesajul oficial al Patriarhiei este însă altul. E stare de urgență, iar înalții prelați îndeamnă 
la ascultare. Patriarhia și-a întărit în acest context, în care, iată, apar tot felul de mesaje, recomandările ca 
oamenii să rămână acasă. A precizat că orice mesaj contrar celui oficial și orice act care duce la încălcarea 
sau sfidarea reglementărilor, nu doar că nu reprezintă punctul de vedere al Bisericii, dar îi afectează grav și 
imaginea. Este un mesaj atât pentru preoți, cât și pentru credincioși. Preoții, desigur, vor fi sâmbătă noaptea 
în biserică, unde vor sluji, dar credincioșii, spune Patriarhia, trebuie să rămână acasă, se pot ruga în liniștea 
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căminului, pot aprinde o lumânare împreună cu familia restrânsă și pot urmări slujbele transmise de biserici 
și de mănăstiri la televizor sau pe Internet 

Pe ecran a fost titrat: Reacția Patriarhiei Române 
Orice mesaj contrar celui oficial oferit de Patriarhia Română, orice mesaj incitator la încălcarea 

reglementărilor oficiale ale autorităților, inclusiv cele ecleziastice, este unul care NU reprezintă Biserica 
Ortodoxă Română. Orice act de indisciplină a clericilor sau a credincioșilor mireni afectează negativ imaginea 
Bisericii în societate, deoarece, în timpul stării de urgență, toți avem obligația de a respecta dispozițiile 
autorităților de stat. În caz contrar, vom suporta sancțiunile prevăzute de lege.– sursa: BOR 

Prezentator: Remarcabil! Biserica Ortodoxă Română a reacționat imediat. Orice astfel de chemare, 
chemare la nesupunere în fața regulilor impuse de autorități, nu reprezintă Biserica Ortodoxă Română. Și 
totuși, astfel de oameni au urmăritori? Despre asta vorbim acuma cu Ioana Ciurlea, este jurnalist Digi24. 
Bună seara, Ioana! Se pare că nu sunt puține astfel de cazuri. 

Ioana Ciurlea -  jurnalist Digi24: Da. Vedeam zilele trecute în Maramureș, la Borșa, o femeie care posta 
pe o rețea de socializare, pe Facebook mai exact, un mesaj prin care îi instiga pe oameni ca în noaptea de 
Înviere să iasă la biserică. Și posta acolo chiar un model de declarație pe propria răspundere, iar în locul în 
care în mod normal pe declarația pe propria răspundere am trece locul în care ne deplasăm, acolo era trecut 
așa, citez: „merg la Învierea Domnului Isus Hristos”, iar această femeie îi îndemna pe oameni să distribuie 
acest mesaj și spunea, citez din nou: „nu vor putea să ne amendeze sau să ne aresteze pe toți, dacă suntem 
uniți.” Iată, că polițiștii au reușit să-l găsească pe cel care a distribuit primul acest mesaj, o femeie din 
Maramureș. I-au făcut dosar penal, pentru că ceea ce a făcut această femeie se numește instigare publică, iar 
îndemnul la săvârșire a unei infracțiuni în Codul Penal este considerat infracțiune și se pedepsește cu 
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă penală. Tot un fel de instigare publică poate fi considerat și 
mesajul promovat de Părintele Calistrat Chifan, pentru că și el spunea că oamenii ar trebui să fie lăsați să 
meargă la Biserică, măcar o oră la Slujba de Înviere, spunând că cel puțin pentru cei tineri și sănătoși ar 
trebui să existe această derogare, această excepție de la ordonanțele militare. Însă, ceea ce este cu totul 
surprinzător, este că acest preot, care iată, are 600.000 de urmăritori, deci poate fi considerat un preot 
influencer pe rețelele de socializare. Este surprinzător că el nu știe tocmai sau ignoră, probabil, tocmai ceea 
ce specialiștii ne spun de atâtea săptămâni. Sunt persoane asimtomatice, care pot să nu arate absolut niciun 
simtom, dar care să fie purtătoare ale virusului și atunci ar fi foarte periculos ca la Slujba de Înviere, în 
grupurile de oameni, care ar sta să primească lumuna, să nu știm exact lângă cine stăm. La fel o persoană, 
care nu știe că este infectată, ar putea pur și simplu să se așeze lângă o persoană sănătoasă și foarte simplu, 
să transmită acest virus. Este foarte important că Biserica Ortodoxă Română, prin reprezentanții ei, se 
delimitează de astfel de mesaje și cu atât mai mult cu cât mesajul Bisericii a fost clar de la intrarea în viguare 
a ordonanțelor militare. Slujba de Înviere se va ține la biserici, însă o va oficia doar preotul sau mai mulți 
preoți. Însă, enoriașii nu vor putea anul acesta să participe. Probabile este foarte greu pentru mulți creștini-
ortodocși, care erau obișnuiți să sărbătorească prin participarea la slujbe, Învierea lui Isus Hristos. Însă, 
trebuie să înțelegem că anul acesta trebuie să ne adaptăm vremurilor, trebuie să respectăm regulile și să nu 
participăm la slujbă. Cel mai important este să ne rugăm acasă și să așteptăm lumina acasă, pentru că la fel, 
reperezentanții Bisericii Române spuneau că vor exista voluntari, care se vor ocupa de împărțirea luminii către 
credincioși. Credincioșii se pot înscrie pe listele Patriarhiei și voluntarii vor veni la ei acasă și le vor duce 
lumina... 

Prezentator: Mulțumesc mult... 
Ioana Ciurlea -  jurnalist Digi24: Este foarte important să respectăm regulile și anul acesta să fim acasă. 
Prezentator: Ioana Ciurlea în direct la Digi24. (...) 
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând imagini, membrii Consiliului au 

constatat că, în cadrul știrii difuzate în emisiunile informative din 13 aprilie 2020, în care au 
fost aduse acuzații unui preot în legătură cu un pretins mesaj de a chema oamenii la biserică 
de Înviere, în contextul pandemiei, nu a fost prezentat și punctul de vedere al acestuia și nu a 
fost asigurată informarea imparțială și cu bună-credință a publicului cu privire la acest subiect, 
așa cum radiodifuzorul avea obligația potrivit art. 40 și 64 din Codul audiovizualului  

De altfel, în legătură cu această știre, la CNA au fost primite mai multe sesizări 
prin care sunt reclamate aceleași aspecte ca cele reținute și de Consiliu. 

În concret, în cele două ediții informative a fost difuzată o știre sub titlurile: Preotul-
influencer sfidează regulile pandemiei; Călugăr-influencer cheamă oamenii la 
biserică; Un călugăr-influencer a chemat oamenii la biserică; Biserica Ortodoxă 
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Română se dezice de mesajul preotului Calistrat. Astfel, în cadrul știrii s-a susținut că 
preotul Calistrat din Iași ar chema oamenii la biserică, la slujba de Înviere, fapt calificat 
de prezentator ca fiind instigare publică la nerespectarea reglementărilor autorităților 
și recomandărilor Patriarhiei Române, în contextul pandemie. Or, analizând conținutul 
știrii corelate cu materialul postat de preotul respectiv, Consiliul a constatat că 
afirmațiile făcute în știre sau în titlurile afișate nu corespund realității mesajului 
acestuia, din care reieșea că, în fapt, spera ca Dumnezeu să le dea autorităților ideea 
de a permite oamenilor de a merge la Biserică, la Înviere, măcar o oră. 

Față de acestea, Consiliul a constatat că au fost făcute afirmații acuzatoare la 
adresa preotului care a fost subiect al știrii, fără să fie prezentată și opinia acestuia în 
legătură cu cele imputate, nici în prima ediție informativă, nici în a doua. Or, potrivit 
art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului, în cazul în care acuzaţiile sunt aduse de 
radiodifuzor, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars, care 
presupune condiţii nedescriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în 
cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să 
prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. 

De asemenea, Consiliul a mai constatat că în lipsa prezentării opiniei persoanei 
vizate de conținutul afirmațiilor acuzatoare sau a redării din conținutul mesajului 
postat de către acest preot, subiect al știrii, pentru ca publicul să poată aprecia just 
informațiile prezentate, radiodifuzorul nu a asigurat informarea imparțială și cu bună-
credință a publicului, în virtutea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul 
audiovizualului, în sensul cărora informarea cu privire la un subiect, fapt sau 
eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă. 

În calitate de garant al interesului public, consideră că informarea corectă a 
publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date 
fiind importanţa şi impactul major pe care le are televiziunea în rolul său de a informa 
publicul. Totodată, 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, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu somație 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. CAMPUS MEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală S-
TV 273.7/07.12.2010 eliberată la 01.07.2019 şi decizia de autorizare nr.1727.1-
6/09.02.2012 eliberată la 01.07.2019) pentru postul DIGI 24/DIGI 24 HD se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 40 alin. (2) și art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind codul 
de reglementare în audiovizual, cu modificările și completările ulterioare.  
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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. 
CAMPUS MEDIA TV S.R.L. are obligaţia de a transmite 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 somaţie publică postul DIGI 
24, deoarece, în cadrul știrii difuzate în emisiunile informative din 13 aprilie 2020, în 
care au fost aduse acuzații unui preot în legătură cu un pretins mesaj de a chema 
oamenii la biserică, de Înviere, în contextul pandemiei, nu a fost prezentat și punctul 
de vedere al acestuia și nu a fost asigurată informarea imparțială și cu bună-credință 
a publicului cu privire la acest subiect, așa cum radiodifuzorul avea obligația potrivit 
art. 40 și 64 din Codul audiovizualului.’’ 

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

 

PREȘEDINTE, 

 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

 

Serviciul Juridic,  
Reglementări și Relații Europene, 

                                                Şef serviciu Dumitru Ciobanu  
 
 
 

 


