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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 martie 2018, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizărilor 
înregistrate la C.N.A. sub nr. 7950/26.09.2017/04.10.2017, cu privire la emisiunea 
„Timpurile actuale” difuzată de postul NAŞUL TV, în data de 25.09.2017.  

Postul de televiziune NAŞUL TV aparţine radiodifuzorului S.C. NAŞUL, 
PRIETENII DE PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
291.4/14.12.2011 eliberată la data de 18.10.2016, decizia de autorizare nr. 1815.1-
1/15.09.2016 eliberată la data de 18.10.2016). 
   În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. NAŞUL, PRIETENII DE 
PRETUTINDENI ŞI ASOCIAŢII S.A. a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la 
art. 73 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor 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. 

Conform prevederilor art. 73 din Codul audiovizualului, este interzisă difuzarea 
de producţii audiovizuale în care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli 
grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau necovenţionale, dacă diagnosticul 
şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din 
România ori de instituţii similare din străinătate. 
 În fapt, în data de 25.09.2017, în intervalul orar 17.00-18.00, postul NAŞUL 
TV a difuzat emisiunea „Timpurile actuale”, fără precizări privind genul programului 
sau încadrarea pentru vârsta de vizionare.  Conform raportului, emisiunea a cuprins:  
prelegeri şi rugăciuni pentru vindecare ţinute de 3 preoţi, declaraţii ale unor 
persoane că au fost vindecate prin participarea la slujbe; şedinţe de vindecare ţinute 
de cei 3 preoţi; anunţuri pentru organizarea de slujbe pentru vindecare la Catedrala 
Credinţei, din Bucureşti, la Timişoara, Cluj şi Constanţa.  

Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunii, publicul nu a fost 
informat corect cu privire la cazurile de vindecare prezentate, fără dovezi sau acte 
medicale care să le certifice, fapt ce contravine prevederilor legale invocate. 
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 Redăm, în sinteză, din aspectele reţinute în raportul de monitorizare: 

“La începutul emisiunii vorbeşte un preot care transmite binecuvântări telespectatorilor, pentru a-i invita 
să urmărească nişte cazuri de vindecare şi a-i invita la slujbele de vindecare de la Catedrala Credinţei. 

Sel. 7-25, reper 00:00-01:50  
Preot: Dragii mei prieteni, bine v-am găsit. …Să aveţi o săptămână cât mai mult binecuvântată de 

Dumnezeu. Haideţi să urmărim acum nişte cazuri veridice de persoane, pentru că mâine noi vom avea aici 
la Catedrală, trei slujbe puternice pentru sănătate……. Haideţi să urmărim aceste cazuri veridice şi mă 
întorc. 

Sel. 25-17, reper 01:50 - 03:26/13:40  Sunt difuzate secvenţe în care preotul vorbeşte cu diverse persoane, 
într-o sală cu public. Persoanele vorbesc despre problemele lor de sănătate care s-au rezolvat, conform 
afirmaţiilor lor, în urma participării la slujbele religioase. 

Maria: Aicea şi aicea ... dar înţepături groaznice, dar eu tăcui, nu spusei că mă doare, şi după ce 
...(neinteligibil) ... şi uite acuma nu mai am nimic.  Uite, acuma nu mai am nimic. 

Maria: Păi minune, că pusei mâna, măi, zic, nu mă mai doare! Acum mă văd că uite, nu mă mai doare 
umărul! 

Maria: Doamne, păi da de câte ori nu am venit! Și soţul a fost. Soţul avea argintul viu, avea probleme, 
dar acuma e bine. 

Maria: Uite văd că nu mă mai doare. Când ziserăţi acolo ...  tăcui din gură, dar mă durea, dureri 
groaznice aveam. Și uite acuma nu mai am. Pun mâna şi nu mă mai doare, dar mă durea aici. 

 
Sel. 25-17, reper 03:25 - 04:05   
Preot: Doamna Cornelia, ce s-a întâmplat? Care era boala, care era problema cu care aţi ajuns? 
Cornelia: Deci, mă durea mâna foarte puternic. 
Preot: De cât timp? 
Cornelia: De trei luni mă durea. 
Preot: De trei luni de zile vă durea mâna? 
Cornelia: A doua oară am venit aici la dumneavoastră, astăzi este a doua zi, şi astăzi mă simt mai 

bine! 
Preot: Mai ai dureri? 
Cornelia: Nu mai am! 
 
Sel. 25-17, reper 04:04 - 05:02  
Preot: Dumitra, care era problema cu care aţi ajuns? 
Dumitra: Spatele şi picioarele. 
Preot: De câte timp sufereaţi cu picioarele şi cu spatele? 
Dumitra: De şase luni trag de mine. 
Dumitra: Dureri mereu zi şi noapte şi la mers şi la stat şi nu puteam de niciun fel să mai stau. (...) 

Dumitra se apleacă cu mâinile la podea de mai multe ori. (...) 
Preot: Cum e acum? 
Dumitra: Foarte bine. 
 
Sel. 25-17, reper 05:00 - 05:42  
Preot: Domnul Valeriu, care era problema cu care aţi ajuns? 
Valeriu: Discopatie lombară, mă supăra mijlocul! 
Preot: Mijlocul? De cât timp vă durea? 
Valeriu: Cam circa 2 luni jumătate. 
Preot: De două luni jumătate? 
Valeriu: Și am mai făcut nişte fizioterapie, medicamente ... 
Preot: Și tot nu a trecut? Astăzi dumneavoastră aţi venit cu dureri. Acum cum sunteţi după rugăciuni? 
Valeriu: Sunt la a patra şedinţă. 
Preot: Cum sunteţi acum? 
Valeriu: Acuma, mai bine! 
Preot: Mai ai dureri? 
Valeriu: Nu mai, s-a trecut. 
Preot: Nu mai e durerea? Aţi primit şi ungerea cu ulei? 
Valeriu: Da, da. 
 
25-17, 05:40 - 09:38  
Preot: De cât timp dumneavoastră suferiţi? 
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Maria: De vreo doi ani şi ceva. 
Maria: Da, dar de câteva luni sunt foarte grav acum. Am fost în spital, am avut tratament, dar nu a dat 

niciun randament. Și am văzut şi eu la televizor ce se întâmplă cu minune cu Dumnezeu şi am zis să 
încerc să mă fac bine aici la Casa lui Iisus. 

Sel. 25-17, reper 06:15 Maria, care a vorbit stând pe un scaun, s-a ridicat încet. 
Preot: Atât de rău te doare? 
Maria: Da, foarte, foarte rău! Mi se ia picioarele ... 
Maria: Numai pe o parte, atât! Dacă încerc să mă întorc şi pe partea cealaltă, nu pot, zic că mi se rup 

picioarele, mi se rup coloana, spatele. 
Maria se apleacă încet şi cu greutate. 
Sel. 25-17, reper 07:10- Un bărbat apare pe scenă, şi începe să ungă cu o substanţă mâinile Mariei. 
Preot: Vă rog frumos! Puneţi mâinile dumneavoastră la coloană, închideţi ochii. Maria îşi duce 

mâinile la spate, iar preotul îşi plasează mâna pe capul Mariei. 
Sel. 25-17, reper 07:38 Pe ecran apare textul După rugăciune! Urmează continuarea scenei cu dialogul 

dintre Maria şi preot. 
Maria începe să meargă fără dificultate, reuşind chiar să coboare şi să urce nişte trepte cu uşurinţă. 
Sel. 25-27, reper 08:00 Preot: Aţi văzut, eraţi aici? Cum e? 
Maria: E bine, foarte bine! ... Mă simt foarte, foarte bine, nu mai am nicio durere, nu mai am nicio 

durere. 
Preot: Aţi primit ungere acum cu ulei şi mâinile? Aţi simţit ... 
Maria: Am simţit că mă furnică tot corpul, o căldură aşa ceva, în corp. 
Sel. 25-17, reper 08:50- Maria începe să meargă, iar după ce se opreşte, începe să plângă şi spune: Nu 

puteam nici să merg, mă sculam pe pereţi în pat şi plângeam, nu puteam să dau cu o mătură, dacă dădeam în 
casă trebuia să mă las târâş şi să dau cu mătura. Nu puteam să fac absolut nimic. 

 
Sel. 25-17, reper 09:38 - 09:50 
Garoafa: Mă numesc Garoafa şi sunt vindecată de hepatită de când am venit aici. 
Preot: V-aţi vindecat de hepatită? Azi e bine? 
Garoafa: Da. 
 
Sel. 25-17, reper 09:45 Ioana: Mă numesc Ioana şi de când vin la catedrală m-am vindecat de depresie, 

dureri de ficat, de stomac, de rinichi. Am avut piatră la rinichi, am dat-o pe afară. Îmi venea rău pe stradă, 
nu ştiam de mine şi aici, atunci m-am vindecat vreu să spun! Fiul meu s-a lăsat de ţigări, s-a făcut bine la 
coloană că trebuia să fie operat, a făcut un tratament, şi eu mă rog în continuare pentru el şi este bine. 

 
Sel. 25-17, reper 10:27 - 11:11 
Nicoleta: Mă numesc Nicoleta şi vin de 9 ani la această biserică şi am fost vindecată de tumoră la cap 

şi depresii, de vicii. Aveam viciu de tutun şi totodată mi-am întâlnit şi jumătatea. 
 
Nicoleta: Și chiar am lăsat şi pastilele cu toate că doctorii spuneau: menţineţi pastilele să nu se 

întâmple ceva rău, să nu devin epileptică. Am zis nu. Dumnezeu este totul şi nu voi lua nicio pastilă. 
Preotul îi pune mâna pe cap Nicoletei şi exclamă: Fiţi binecuvântată! 
 
Sel. 25-17, reper 11:10 - 12:56 
Preotul stă de vorbă cu un bărbat, pe scenă, din conversaţie rezultă că acesta are o problemă cu mersul de 

2 ani. 
Preotul îi cere bărbatului o batistă şi afirmă că vor face o rugăciune. Preotul se apleacă şi, cu batista 

plasată pe genunchiul bărbatului, începe o rugăciune: În numele domnului Iisus Hristos, toată durerea, 
amorţeala din acest picior, să intre în această batistă. Și focul din ea să pătrundă în piciorul acesta. În 
numele Domnului Iisus, eu eliberez acest picior de durere, să nu mai fie durere în el. În numele Domnului 
Iisus! După ce preotul a recitat această rugăciune, bărbatul începe să meargă pe scenă şi chiar să 
alerge. 

Bărbatul afirmă că nu îl mai doare şi face iarăşi mai multe mişcări corporale. 
 
Sel. 25-17, reper 13:37- 17:35 După difuzarea acestor înregistrări, preotul invită oamenii să participe la 

slujbele de vindecare de la Catedrala Credinţei din Bucureşti: Vedeţi dumneavoastră de ce eu vă chem mâine 
la Catedrală. .. Dar este nevoie ca dumneavoastră să veniţi să participaţi la una din aceste slujbe pentru 
sănătate. Noi mâine vom face rugăciuni puternice pentru sănătate. Dumneavoastră care suferiţi cu o boală 
cu o durere, cu o problemă gravă de sănătate sau aveţi dureri în tot corpul, sunteţi bolnavă de mult timp, 
nimeni nu mai poate face nimic... .. Puteţi aduce o poză, puteţi aduce o sticlă cu apă, o haină. Dacă aveţi 
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pe cineva bolnav, aduceţi această persoană sau un obiect de la ea ca să facem mâine rugăciuni puternice 
aici la Catedrală în Bucureşti. …Noi mâine vă aşteptăm şi cu siguranţă minuni mari se vor întâmpla. 
Urmăriţi aceste cazuri de persoane şi pregătiţi paharul dumneavoastră că mă întorc ca să ne rugăm 
împreună. Urmăriţi! 

Sel. 25-17, reper 17:33- 20:08 Sunt difuzate conversaţii ale preotului cu participanţi la slujbă despre 
problemele lor de sănătate şi despre faptul că s-au vindecat, după cum reiese din discuţie. 

Preot:  Doamna Maria, cu care durere aţi intrat? 
Maria: Cu de toate. Dar ce nu am! Am cu colonul probleme, cu inima, cu ochii, cu ficatul, cu picioarele. 

Văd că mă simt mai uşoară. 
Preot: Acum, după ce aţi pus ... aţi pus batista acolo, nu? 
Maria: Da, da. 
Preot: ... Acolo vă durea şi aţi pus batista ... E bine? 
Maria: E bine. 
 
Sel. 25-17, reper 18:18 - 20:08 
Gherghina: Gherghina mă cheamă, părinte şi am mai venit de multe ori înainte aicea, dar acuma am 

venit şi cu durere de rinichi, amândoi rinichii sunt deplasaţi, sunt bolnavi şi mi-au spus că se usucă, dar 
acum, de când am mai venit la dumneavoastră şi-a mai revenit. 

Preot: Un minut ... Vedeţi acum cum vă simţiţi. Daţi la mine batista. Vedeţi dacă mai doare. 
Sel. 25-17, reper 18:50- Gherghina îşi pune palmele pe spate şi se apleacă de mai multe ori. 
Sel. 25-17, reper 19:10 Gherghina: Mă ţinea amândoi, dar acuma, nu. 
Preot: Ce aţi simţit cu batista acolo? 
Gherghina: Cu batista asta am simţit o căldură ... 
Preot: Acolo? Și arată spre spatele Gherghinei. 
Gherghina: Acolo, da. Și simţeam aşa că iese o căldură prin mine ... 
Preot: Asta este vindecarea! 
 
Sel. 25-17, reper 20:08-21:30 Preotul ţine mâna pe capul unor persoane care stau la rând în faţa lui:  
Preot: Eraţi paralizată pe partea ... 
Participantă: Nu puteam să deschid mâna până înainte să îmi facă rugăciunea şi să îmi facă să îmi 

pun mâinile pe altar. Și acuma, uite, le dau drumul. 
Participanta ridică mâna şi spune că nu putea să o ridice aşa înainte pentru că o durea. Participanta îndoaie 

mâna de mai multe ori, la cererea preotului, şi apoi face câţiva paşi prin biserică. 
Preot: Ia uite ce se întâmplă aici, vedeţi? Dumneavoastră credeţi? Mergeţi, mergeţi! Fără frică! 
 
Sel. 25-17, reper 21:30 - 22:25  Se difuzează un material în care se anunţă programul slujbelor de 

”vindecare urgentă”. 
 Voce din off: Marţi, slujba vindecării urgente. Dumneavoastră care sunteţi bolnavi, suferiţi cu o 

boală incurabilă, tratamentul nu vă mai ajută, cineva din familia dumneavoastră este bolnav? Atuncea 
aveţi nevoie de o vindecare urgentă!  

Preotul anunţă că va veni în Timişoara, apoi face o rugăciune pentru care îi invită şi pe telespectatori. 
Acestora preotul le recomandă să aibă un pahar cu apă în mână, la fel ca şi el: Fiţi atenţi, dumneavoastră din 
Timişoara, de miercuri la ora 17:00, veniţi la această slujbă, aduceţi cu dumneavoastră o pâine, poză şi 
haină. Eu voi veni de aici de la Catedrală cu o sticluţă cu Sfântul Mir, care am dat săptămâna trecută. Și 
eu vreau să ung pozele, eu  vreau să ung pâinea şi hainele.  

 
Sel. 25-17, reper 31:20 
Un alt preot ţine o prelegere în care anunţă că va fi prezent în Constanţa pentru slujbe de vindecare cu 

trandafir şi cu haine. 
Preot 2: Dragii mei din Constanţa, aşa cum am spus săptămâna trecută, dumneavoastră dragii mei în 

această zi de miercuri eu voi fi în Constanţa la ora 15:00, aduceţi din nou trandafirul pentru că eu voi face 
încă o dată această sfinţire, această binecuvântare a acestui trandafir care dumneavoastră aţi luat. Dragii 
mei prieteni, aţi înnodat acea cămaşă, cum am spus, cum am promis, eu voi pune mâna în ea, aici pe 
ecran şi voi determina această binecuvântare.  

Sel. 25-17, reper  33:25 - 36:25 Urmează secvenţe din timpul discuţiilor cu preotul. 
Preot 2: Doamna Ana, care era problema dumneavoastră cu care aţi venit astăzi? 
Ana: Cu gonartroză. Am gonartroză la genunchi, amândoi. La amândoi genunchii, deci am fost operată 

la un genunchi şi acum urmează să mă operez la al doilea. 
Preot 2: Dumneavoastră aţi venit în ... 
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Ana: Cu cârjă ... 
Preot 2: În cârjă. 
Sel. 25-17, reper 34:20-36:30  
Preot 2: Ridicaţi cârja sus, mergeţi încolo şi întoarceţi-vă înapoi, mergeţi până acolo şi întoarceţi-vă 

înapoi. Mergea 5-6 paşi. Vom vedea cum puterea lui Dumnezeu ... aşa ... întoarceţi-vă înapoi. Aşa, veniţi mai 
repede! Mai repede! 

Ana a mers prin sala, fără cârjă. Vine lângă preot şi spune: Aşa nu puteam să merg!  
Preot 2: Puneţi aşa ... puneţi aşa, acum mergeţi! Mergeţi aşa şi întoarceţi-vă înapoi. 
Ana merge prin sală cu cârja ridicată pe umăr. Preotul: Aici putere! Amin! Aici puterea lui Dumnezeu! 

Lăudaţi pentru Dumnezeu! Întoarceţi-vă înapoi! Întoarceţi-vă înapoi, aşa. Aici puterea lui Dumnezeu. Nu 
putea să meargă decât 5-6 paşi. Aici puterea lui Dumnezeu! Amin! Este Dumnezeu aici? 

 
Sel. 25-17, reper 38:25-42:15 Sunt difuzate secvenţe din timpul şedinţelor de vindecare, cu public. 

Părintele Lucian stă de vorbă cu mai multe persoane care afirmă că au avut diverse probleme de sănătate, 
conform spuselor acestora, dar în urma participării la slujbă nu mai au aceste probleme.   

De exemplu: Marioara afirmă că a avut dimineaţă probleme cu coloana, dar acum nu mai are iar preotul îi 
cere să facă mai multe mişcări. 

Sel. 25-17, reper 38:50 Georgeta afirmă că suferă de 5 ani şi că are probleme cu inima, cu ficatul, 
rinichii, picioarele. 

Preotul îi cere Georgetei să atingă o manta roşie, iar el îi pune mâna pe cap şi le spune  celorlalţi 
participanţi să ţină mâinile întinse în timp ce el spune o rugăciune: O, Dumnezeul meu, ca toată lumea 
să ştie că tu eşti un Dumnezeu viu, că tu te afli aici în mijlocul nostru, în numele lui Iisus Hristos acum, 
îţi poruncesc, îţi poruncesc, tot răul, ieşi din viaţa ei! Să fiţi vindecată! Apare un ecran pe care scrie 
”După rugăciune” şi se prezintă starea participantei. Preot: Veniţi la mine fără baston! Veniţi, veniţi, 
întoarceţi-vă! Veniţi la mine. Femeia face mai mulţi paşi, fără baston, şi spune că înainte nu putea să 
meargă. 

Sel. 25-17, reper 42:15 - 44:00 Se difuzează un material în care se anunţă din off că va avea loc o 
slujbă de vindecare cu ”trandafir al minunilor”,  

 
Sel. 17-25, reper 46:00-46:46  Preot (Părintele Lucian) 
Ecaterina: Am făcut infarct. 
Preot: Aţi făcut infarct? 
Ecaterina: Da, şi ieri trebuia să mă internez în spital şi eu nu am vrut, am zis că aicea-i doctorul meu, 

mă va vindeca şi am venit azi cu toată încrederea. De abia am ajuns aici şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că 
nu mă mai doare, nu mă mai aia ... 

Ecaterina: Nu mai este durerea, a ieşit. 
Preot: A ieşit? 
Ecaterina: A ieşit. 
Preot: Acum de ce plângeţi? 
Ecaterina: De bucurie. Că am scăpat. 
Preot: Aţi scăpat? 
Ecaterina: Cu viaţă. 
 
Sel. 17-25, reper 46:45- Preotul Lucian stă de vorbă cu Elena care spune că avea probleme cu spatele, dar 

după rugăciune nu mai are acea durere. 
Sel. 17-25, reper 47:15 Vasilica afirmă că a avut hepatita C, în ultima fază, în urmă cu 6 ani. Dar acum 

este vindecată de toate bolile. 
Sel. 17-25, reper 47:50 Magdalena spune că avea dureri foarte mari de cap, dar, a luat trandafirul prima 

săptămână. Am vrut să mă duc la doctor, nu m-am dus, iar am venit la biserică. Am luat alt trandafir, m-am 
rugat în fiecare seară, mereu, mereu, mereu, mi s-a încălzit capul şi mi-a trecut durerea. 

Preot: Aţi folosit trandafir acasă? 
Magdalena: Acasă, da. 
Preot: Cine v-a vindecat? 
Magdalena: Domnul Iisus Hristos. 
 
Sel. 17-25, reper 50:25- Ada afirmă că avea probleme de vedere, cu stomacul, picioarele, dar după 

rugăciune, nu o mai doare nimic şi nu mai are probleme cu ochii. 
Sel. 17-25, reper 51:05- Lina a vorbit despre probleme sale de sănătate: dureri de spate, operaţii la ochi. 

După rugăciune, Lina afirmă că nu mai are aceste probleme de sănătate. 
Sel. 17-25, reper 51:50 - Se difuzează din nou, materialul despre vindecarea cu trandafirul minunilor. 
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Sel. 17-25, reper 53:40 - 55:55 Voce din off, se anunţă Momentul rugăciunii iar preotul Lucian, având 

un pahar în mână afirmă: Am ajuns la momentul rugăciunii. .. Această persoană care suferă cu probleme în 
familie, cu datorii, cu probleme economice, această persoană care suferă cu mai multe necazuri, noi nu 
avem timp, Dumnezeu, să spunem aici toate problemele, tu le ştii. Atunci eu te rog, Dumnezeu, vizitează 
această persoană şi fă se se întâmple o minune, fă să se întâmple o vindecare totală şi completă, ca această 
apă să fie sfinţită ca un sfânt medicament pentru vindecarea trupului şi vindecarea sufletului. În numele 
lui Iisus Hristos şi cei care cred să zică: Amin, Amin, aşa să fie! Amin! Credeţi! Totul este posibil dacă 
credeţi. Beţi! Primiţi forţă, eu sunt împreună cu dumneavoastră.” 
 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând imagini, membrii Consiliului au 
constatat că emisiunea „Timpurile actuale”, din 25.09.2017, a fost difuzată cu 
încălcarea gravă a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât 
publicul nu a fost informat corect cu privire la cazurile de vindecare prezentate, fără 
dovezi sau acte medicale care să le certifice. 

În esenţă, membrii Consiliului au constatat că în această emisiune au fost 
prezentate mai multe cazuri de vindecare “miraculoasă”, prin metode 
neconvenţionale, a unor afecţiuni medicale, dintre care unele grave (tumori, infarct, 
boli ale coloanei vertebrale, ale ficatului, rinichilor, ochilor etc.), fără ca publicului să-i 
fie prezentate dovezi care să ateste veridicitatea unor asemenea informaţii sau acte 
medicale certificate de instituţii autorizate. 

Astfel, conform constatărilor din sinteza raportului de monitorizare, pe parcursul 
emisiunii s-au făcut referiri la metode de vindecare prin rugăciune, prin folosirea 
unor obiecte: ”trandafirul minunilor”, o batistă care preia durerea bolnavului, apa 
sfinţită dintr-un pahar, ungerea cu ulei sau mir, haine sau fotografii aduse la slujbă 
pentru a fi vindecat posesorul acestora. În cadrul emisiunii, cei trei preoţi invită 
telespectatorii să participe la slujbele de vindecare organizate în diverse oraşe, 
îndemnându-i să aducă pâine, haine, trandafiri, poze ale celor bolnavi, pentru a fi 
“unse”, spre vindecare.  

În acest context, în cadrul emisiunii au fost difuzate declaraţii ale unor 
persoane care afirmă că au fost vindecate de diverse afecţiuni: dureri în mai multe 
părţi ale corpului (mâini, picioare, coloană), boli de inimă, rinichi, ficat, stomac, 
tumori, depresie, ”vicii”. De asemenea, unele declaraţii ale participanţilor conţin şi 
referiri la renunţarea la tratamentul medicamentos sau  la consultul medicului. De 
exemplu: Valentin afirmă că a suferit de discopatie lombară, a făcut tratament, dar 
nu a trecut. Însă, în urma participării la mai multe şedinţe de rugăciuni nu mai are 
dureri. Nicoleta declară că vine de 9 ani la biserică, a fost vindecată de tumoră la 
cap, depresii, vicii. Mai afirmă că ”a lăsat chiar şi pastilele, deşi doctorii îi 
recomandaseră să le ia pentru a nu deveni epileptică”. Nicoleta afirmă că 
”Dumnezeu este totul şi nu va lua nicio pastilă”. Ecaterina spune preotului că a făcut 
infarct, trebuia să se interneze în spital, dar nu a vrut. Afirmă că după slujbă nu o 
mai doare în zona pieptului şi plânge de bucurie că a scăpat cu viaţă. 
Magdalena spune că avea dureri foarte mari de cap, a vrut să se ducă la doctor, dar 
nu s-a dus. A venit însă la biserică, a luat trandafir, s-a rugat în fiecare seară, i s-a 
încălzit capul şi i-a trecut durerea. 
 Având în vedere modalitatea în care s-a desfăşurat emisiunea analizată, 
membrii Consiliului au constatat că aceasta contravine flagrant exigenţei normelor 
legale referitoare la dreptul publicului la informare obiectivă, căruia nu i-au fost 
prezentate date şi documente necesare prin care să poată fi atestată autenticitatea 
vindecărilor „miraculoase”, în baza căroa ar fi avut posibilitatea să-şi formeze propria 
opinie. De aceea, Consiliul consideră că prezentarea unor astfel de subiecte, cu 
implicaţii şi consecinţe în plan medical şi social, trebuie făcută cu maximă 
responsabilitate, astfel încât telespectatorii creduli să nu considere că pretinsele 
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„tratamente” sau metode neconvenţionale, prin folosirea unui trandafir „miraculos” 
sau a unei batiste puse pe zonele afectate medical, aşa cum s-a prezentat în 
emisiune, ar putea constitui o alternativă eficientă de înlocuire a medicamentelor sau 
a unui consult al doctorului. Or, pe parcursul emisiunii, o astfel de ipoteză a fost 
vădit indusă telespectatorilor, demers ce poate avea urmări ireversibile asupra 
sănătăţii unei persoane care a urmărit programul şi căreia i s-a creat această 
aparenţă de însănătoşire garantată, fără un tratament de specialitate. De altfel, prin 
întregul conţinut al emisiunii, s-a acreditat ideea că „tratamentele” neconvenţionale, 
precum cele la care s-a făcut referire, au capacitatea de a vindeca tumori sau alte boli 
grave, situaţii în care este indispensabilă intervenţia medicamentoasă şi căreia, în fapt, 
i s-a făcut o recomandare negativă, ca ineficientă sau neindicată.  

Totodată, membrii Consiliului au constatat că dreptul publicului la informare 
corectă a fost grav prejudiciat şi prin considerarea faptului că nu a fost prezentată 
nicio dovadă concretă ce ar fi fost în măsură să ateste dignosticul bolilor şi a 
vindecărilor prezentate, prin aşa-zisele metode promovate în emisiune ca având 
„efecte terapeutice” ce ar putea substitui administrarea unui tratament medical. Sub 
acest aspect, din perspectiva informării corecte a publicului, la art. 73 din Codul 
audiovizualului este reglementată expres interdiciţia de a difuza programe în care 
sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor 
convenţionale sau necovenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl 
atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii 
similare din străinătate. 

În consecinţă, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu şi-a 
îndeplinit obligaţia legală, instituită prin art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, de a 
asigura informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi 
evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că radiodifuzorii 
au obligaţia de a prezenta în mod corect faptele şi evenimentele aduse în în atenţia 
telespectatorilor. 

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, 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. 

 Faţă de aceste aspecte, 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 50.000 lei  

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi (2) 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 291.4/14.12.2011 eliberată la data de 
18.10.2016, decizia de autorizare nr. 1815.1-1/15.09.2016 eliberată la data de 
18.10.2016 pentru postul Naşul TV) se sancţionează cu amendă de 50.000 lei 
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pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la art. 73 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 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 50.000 lei 
postul Naşul TV, deoarece, în cadrul emisiunii „Timpurile actuale” din  25 septembrie 
2017, publicul nu a fost informat corect cu privire la cazurile de vindecare 
prezentate, fără dovezi sau acte medicale care să le certifice, fapt ce contravine 
prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure informarea 
obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze 
libera formare a opiniilor. ” 

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

 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
 
 

LAURA GEORGESCU 

 

 

 

 

  Serviciul juridic şi reglementări, 
 
 

  Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
   

        
        


