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Decizia nr. 191 din 28.02.2023 

privind somarea S.C.INEDIT TV S.R.L. 
București, Calea Vitan nr. 9, bl. V6, sc. 2, et. 8, ap. 72 

sector 3, CUI 29718131 
 
 

- pentru postul  INEDIT TV 
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, Corp A2, et. 3, sector 1 

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 februarie 2023, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a decis sancționarea radiodifuzorului cu somație publică, după ce a 
analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării nr. 12671/28.12.2022 
cu privire la emisiunea „Aducător de bucurie” difuzată în 28.12.2022, de postul INEDIT 
TV. 

Postul de televiziune INEDIT TV aparţine radiodifuzorului S.C. INEDIT TV SRL 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 285.2/27.09.2011 şi decizia de autorizare nr. 1799.2-
1/29.11.2018). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că S.C. INEDIT TV S.R.L. 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, 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. 

Conform raportului de monitorizare, postul de televiziune INEDIT TV a difuzat în 
data de 28.12.2022, emisiunea „Aducător de bucurie” (între orele 18:57 - 19:47), care a 
conținut un monolog realizat de prof. Emilian Prodan (îmbrăcat în veșminte preoțești), 
aflat în fața altarului bisericii Sfânta Maria (din Voluntari, Pipera; n.n. - după a precizat),  
iar tema prezentată a fost precizată la început și anume despre „ suferințele pe care le 
parcurgem uneori, cu bolile care, din păcate, pe unii dintre noi nu ne evită și, bineînțeles, 
cu tot ceea ce înseamnă, de altfel, urcușul și coborâșul vieții noastre”. Precizăm că pe 
tot parcursul emisiunii, prof. Emilian Prodan (realizator), a ținut o carte în mână, a arătat-
o de două ori de la distanță, dar a făcut precizări privind conținutul acesteia. În cadrul 
emisiunii, prof. Emilian Prodan (realizator) a mai făcut referire și la exorcizări.     
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„TEL.0740.898.061/0728.376.889/0721.120.120”, „Pt. donatii Biserica SF Maria din 
lemn: RO31RNCB0070153085570001 

Precizarea temei emisiunii „Aducător de bucurie”  
Emilian Prodan (realizatorul emisiunii; selecția S1): Astăzi vă voi vorbi din 

Sfânta Biserică, din biserica Sfânta Maria din Voluntari, Pipera, o bisericuță 
maramureșeană, plină de istorie, de sfințenie și de duh bun. Și tema pe care am 
ales-o astăzi are legătură în mod special cu tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, 
cu suferințele pe care le parcurgem uneori, cu bolile care, din păcate, pe unii dintre 
noi nu ne evită și, bineînțeles, cu tot ceea ce înseamnă, de altfel, urcușul și 
coborâșul vieții noastre, pentru că viața nu este perfectă. Ne întrebăm de multe ori, 
de ce nouă? De ce mi se întâmplă mie să am parte de un necaz, de ce mi se 
întâmplă mie să fiu suferind și poate mulți dintre dumneavoastră nu găsiți răspuns 
la aceste întrebări, care sunt destul de dureroase și triste, mai ales că au legătură 
directă cu ceea ce trăiți, cu ceea ce simțiți și cu viața dumneavoastră. 

Pe tot parcursul emisiunii „Aducător de bucurie”, prof. Emilian Prodan (realizator) a 
ținut o carte în mână, a arătat-o de două ori (nu s-au putut vedea titlul sau autorii; 
selecțiile S2 și S3), dar a făcut precizări privind conținutul acesteia, astfel: (selecția S2) 
„în această carte pe care o vedeți la mine în mână există „canonul de rugăciune către 
Sfântul Pangratie și rugăciunile care sunt făcute de oameni în momente de nevoie, 
rugăciunile care sunt făcute de dumneavoastră” și (selecția S3) „dezlegările despre care 
vorbim și le regăsiți în această carte, ce pot fi trimise în casele dumneavoastră prin, 
însoțite de Sfânta Icoană, Icoana Sfântului Pangratie”.  

Emilian Prodan (realizatorul emisiunii; selecția S2): Mă veți întreba mulți, 
„părinte, dacă există” și m-ați întrebat mulți „dacă există rugăciunea pentru Sfântul 
Pangratie”. În această carte pe care o vedeți la mine în mână există canonul de 
rugăciune către Sfântul Pangratie și rugăciunile care sunt făcute de oameni în 
momente de nevoie, rugăciunile care sunt făcute de dumneavoastră, cei care cereți 
ajutorul lui Dumnezeu și care nu înțelegeți, poate, de multe ori, de ce sunteți atât 
de ispitiți, de ce sunteți încercați și de ce au venit peste dumneavoastră aceste 
tulburări fără să fiți pregătiți, poate, să le faceți față.  

Emilian Prodan (realizatorul emisiunii; selecția S3): Eu nu vreau să contest 
calitățile oamenilor care sunt înzestrați de Dumnezeu și au capacitatea de a fi cu 
adevărat terapeuți, care vin să curețe și să tămăduiască suferințele trupului. Însă 
nimeni, subliniez acest cuvânt, nu poate să tămăduiască sau să curețe suferințele 
sufletului, decât cei care au învrednicirea sau au împuternicirea dată de Hristos, 
care, înainte de a pleca, a spus așa, Sfinților Apostoli: „Oricâte veți lega pe pământ, 
vor fi legate și în ceruri și câte veți dezlega pe pământ, dezlegate vor fi și în ceruri”. 
De aceea, iubiții mei, vorbim despre aceste dezlegări, iată dezlegările despre care 
vă vorbim și le regăsiți în această carte, ce pot fi trimise în casele dumneavoastră 
prin, însoțite de Sfânta Icoană, Icoana Sfântului Pangratie. 

Emilian Prodan (realizatorul emisiunii; selecția S4): V-am recomandat mai 
multe lucruri, v-am recomandat „Steluța Maicii Domnului”, care o puteți cere, este 
elementul de protecție pe care ar fi bine să-l aveți, pentru că aici, în Sfânta Biserică, 
am făcut foarte multe exorcizări. Vreau să vă spun că oamenii care au venit 
posedați de duhuri rele erau desfigurați pur și simplu, chipul lor nu mai era 
luminos, chipul lor era întunecat, iar ochii lor erau străfulgerători, adică se vedea 
clar că în ei există acea prezență a duhului cel rău. Acuma, această prezență a 
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duhului cel rău poate fi la mulți dintre cei care mă ascultați, în primul rând la cei 
care aveți stări, când sunteți bine, când sunteți tulburați.  

 

În urma vizionării de înregistrări şi analizării raportului de monitorizare, membrii 
Consiliului au constatat că emisiunea „Aducător de bucurie” din 28.12.2022 a fost difuzată 
cu încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) in 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 concret, în cadrul acestei ediții, preotul Emilian Prodan a fost prezentat îmbrăcat 
în veșminte preoțești, săvârșind o slujbă religiosă, desi acesta era la acel moment oprit 
de la săvârșirea lucrărilor sfinte, confom Biroului de presă și relații publice al Patriarhiei 
Române. 

În consecință, Consiliul a constatat că modul de prezentare a domnului Emilian 
Prodan, în calitate de preot, sâvărșind o slujbă religioasă, nu a fost corect, fiind afectat 
dreptul publicului la informare corectă, care să-i fi permis să aibă cunoștință de faptul că 
acesta este oprit de la săvârșirea lucrărilor sfinte și nu pe cea indusă de radiodifuzor.  

De aceea, în temeiul legii, Consiliul 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. 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.  

Pentru aceste considerente, 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 somație publică. 

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

În temeiul prevederilor 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. INEDIT TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
285.2/27.09.2011 şi decizia de autorizare nr. 1799.2-1/29.11.2018 pentru postul INEDIT 
TV) se sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate 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 
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transmite pe post, 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 somație publică postul  INEDIT 

TV, deoarece, în cadrul emisiunii „ Aducător de bucurie”, din 28 decembrie 2022, a fost 
prezentată o persoană ca fiind preot, desi la acel moment aceasta era oprită de la 
săvârșirea lucrărilor sfinte, informația referitoare la profesia acestei persoane nu a fost 
corectă, fiind astfel încălcate prevederile art. 64 din Codul audiovizualului.’’ 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

VALENTIN-ALEXANDRU JUCAN 
 
 
 

 
Întocmit, Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 
 


