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Decizia nr. 486 din 06.09.2022 
privind somarea S.C. GREEN GOLD MEDIA TV S.R.L. 

cu sediul în PETROȘANI, str. Aviatorilor, bl. 16, sc. 1, parter, ap. 3, jud. HUNEDOARA  
CUI: 40231128       

E-mail: office@kapitaltv.ro;    Fax: 0254/544200 
 
 
 

- pentru postul de televiziune KAPITAL TV 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 122, parter;  

DEVA, Piața Victoriei nr. 2, Clădire IPH, cam. 117; 
ALBA IULIA, Str. Nicolae Bălcescu nr. 10D;  

VOLUNTARI, Bd. Pipera 
 

 

Întrunit în şedinţa publică din 6 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului   a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării 
nr. 3129/20.03.2022 cu privire la emisiunea Aducător de bucurie, ediţia din 19 martie 
2022, difuzată de postul KAPITAL TV. 

Postul de televiziune KAPITAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. GREEN GOLD 
MEDIA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 581.5/22.02.2011 eliberată la 
18.06.2020 şi decizia de autorizare nr. 1781.3-1/28.02.2019 eliberată la 18.06.2020). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunii Aducător de bucurie din 19 martie  
2022, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GREEN GOLD MEDIA 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 
(Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate: 
- art. 64 alin. (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 19 martie 2022, postul de televiziune KAPITAL TV a difuzat, în 

direct, în intervalul orar 21.00-22.00, o ediţie a emisiunii Aducător de bucurie cu 
Părintele Emilian Prodan, realizatorul și prezentatorul acesteia. 

Tema acestei ediții a fost redată pe ecran sub titlul De unde apare depresia?  
Redăm din raportul de monitorizare: 
”Sub titlul afișat, se postează și un număr de telefon pentru cei care doresc informații 

despre cărți: Informații cărți la tel.: 0728.376.889 sau 0721.425.692 (tarif normal) 
Emisiunea se filmează într-un studio amenajat în fața altarului dintr-o biserică, iar 

Emilian Prodan este îmbrăcat în haine preoțești, cu un colan auriu la gât. Preotul, pe toată 
durata emisiunii, stă așezat la o masă pe care sunt expuse mai multe cărți scrise de el și o 
icoană a Sfântului Pangratie. Pe parcursul emisiunii, Emilian Prodan prezintă aceste cărți 
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(care fac parte de fapt, dintr-un pachet, alături de un borcan cu ulei) și icoana, îndemnând 
telespectatorii să le cumpere ca investiție pentru suflet. Cu această ocazie, reproșează 
oamenilor că mai degrabă dau bani la medici sau la restaurant, sau cumpără copii ale 
icoanei Sfântului Pangratie, mai ieftine, decât să cumpere mai scump, dar original. 

Referitor la tema emisiunii, Emilian Prodan definește depresia ca o boală psihică, dar 
și ca una a sufletului. Depresia are o definiție științifică, dar și una susținută de Biserica 
Ortodoxă, care o vede ca boală a sufletului. Științific, depresia este o boală a creierului care 
are o exprimare negativă, o lipsă de încredere în propria persoană. Depresia este legată de 
lipsa încrederii în Dumnezeu, care provoacă lipsa dorinței de a mai trăi, prospera, de a se 
mai bucura de viață. Astfel, depresia este o boală psihică și o boală a sufletului. Depresivul 
nu mai crede nici în el, nici în Dumnezeu, a întrerupt comunicarea cu acea energie a 
luminii, căci de aceasta avem nevoie ca sufletele noastre să vibreze, să fie fericite. 
Depresivul începe să rostească cuvinte de vibrație joasă, se pedepsește și amenință cu 
sinuciderea. 

Preotul spune că vrea să vorbească despre dragostea și puterea Sfântului Pangratie, 
pentru a alina suferința sufletului, a-l pansa, a-l vindeca de bolile care-l ocupă și l-au corupt, 
pentru că noi am dat voie să fie virusat sufletul. (rep.08:30, S). 

În depresie, spune preotul, diavolul fură încrederea, voința, dorința dacă noi vorbim 
despre fricile noastre, cu voce tare. El ne atacă, nefiind protejați de sfințenie și de 
Dumnezeu. 

Emilian Prodan oferă exemplul unui tânăr căsătorit care nu putea să meargă la serviciu 
decât însoțit de mamă sau soție, din teama de a fi urmărit. Preotul afirmă că tânărul s-a 
vindecat de această frică prin taina împărtășaniei, repetată de 7 ori. Recomandă ca, în loc 
să luăm pastile care ne transformă în zombie, astfel de frici să fie tratate prin puterea 
credinței și redescoperirea forței sufletului care are putere și asupra trupului. (rep.12:16, S) 

Emilian Prodan recomandă pentru vindecarea fricilor, a depresiei sau altor probleme 
cum ar fi deochiul, nemulțumirile diverse, conflicte, sau găsirea sufletului pereche mai mulți 
psalmi, rugăciunile și dezlegările care se găsesc în cărțile sale, împreună cu uleiul, icoana 
Sfântului Pangratie, sfântul inimii și al dorințelor. 

Pe durata emisiunii, Emilian Prodan face și apeluri pentru donații către Biserica din 
lemn Sfânta Maria Din Voluntari, Pipera sau pentru racla Sfântului Pangratie. 

În continuare este redat transcriptul emisiunii, pe care sunt evidențiate ideile părintelui 
Emilian Prodan cu privire la depresie și metodele propuse de el pentru vindecare. (...) 

(rep.01:45, S) 
Emilian Prodan: Aș vrea să vă vorbesc despre depresie, pentru că s-a dovedit că 

depresia este boala care astăzi este prezentă cel mai frecvent în toate mediile, atât în 
mediile oficiale, în politică, în mediile sociale, dar și în multe cupluri, în familii. 
Depresia, dacă ar fi să o definim la modul în care ea de fapt poate să-ți distrugă 
dorința, voința, percepția de viitor, are sigur că o definiție atât științifică, dar și 
susținută de Biserica Ortodoxă, depresia de fapt este boala seco ... boala sufletului. 
Iar dacă ar fi să o judecăm din punct de vedere științific, depresia este acea boală 
care afectează creierul prin informațiile care îi sunt transmise din forma de exprimare 
negativă pe care mulți oameni o au. Și această formă negativă de fapt este 
conservată și construită în interiorul minții prin lipsa de încredere pe care mulți 
dintre noi o avem în propria persoană. Înainte de toate, ne-a pierit încrederea în 
Dumnezeu și odată cu aceasta se stinge și dorința de a mai trăi sau de a mai 
prospera sau de a mai explora noi experiențe ale vieții, încercând să acceptăm că 
pentru noi totul s-a sfârșit și că la un moment dat trebuie să ne resemnăm cu 
neputința noastră, ceea ce este foarte greșit. (...) 

(rep.04:55, S) 
Emilian Prodan: Aceste informații au generat o altă boală care este derivată din 

anxietate, numită frica. Știți câți dintre oameni astăzi au această boală? Peste 30% 
sunt consternați de frică. Frica este principalul factor care generează anxietatea și 
blocajul mental ca tu, iubite creștine, iubite suflete, să te poți dezvolta. Fricile sunt de 
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mai multe feluri. Sunt și ele descrise de știință și de religie. Unii au frica de eșec și câtă 
vreme ai această teamă de a eșua și de a nu reuși, îți atragi acest câmp de energie, te 
conectezi la el și exact pe ceea ce frică nu scapi. Aș vrea să fiu puțin mai explicit în 
această emisiune și să vă explic că frica și pozitivul sunt două autostrăzi în care noi ne 
conectăm fie la frică sau la gândirea pozitivă, prin modul în care suntem influențați 
de ceea ce ne înconjoară, de anumite necazuri, de anumite momente care ne aduc 
supărare, tristețe și care ne determină să facem alegeri greșite sau proaste. Și să știți 
că un mare rol în toată această poveste îl au emoțiile. Știți că există rațiunea. Jacques 
Rousseau spunea că rațiunea este cel care cea care îl formează pe om, emoțiile sunt cele 
care îl conduc, din emoții sunt oameni care și-au schimbat viața, s-au mutat în țări străine, 
nu emoția generată de iubire, de dragoste, sentimentul acela nobil pe care prea puțin 
din păcate l-am întâlnit și-l cunosc și există emoția negativă care este hrănită de 
oamenii și de anturajul pe care tu ți i-ai selectat sau ți i-ai setat prin modul în care ai 
ales să îți trăiești viața. De aceea bețivii vor atrage bețivi sau bețive în fiecare zi la un 
pahar vor vorbi doar de lucruri care sunt tipice bețivilor: de a bârfi, de a comenta, de 
a-și consuma banii și de a aduce nefericire în familiile, la copiii care săracii își 
șteaptă acasă tatăl sau mama, și acesta ajunge la miezul nopții cu chef de scandal, iar 
mama, copleșită de atâtea griji, dureri, neputință, ajunge la această stare depresivă, 
anxioasă, în care nu mai vede nicio ieșire. Ăsta e doar un exemplu. Sunt alte situații mult 
mai grave în care omul ajunge în această stare de depresie pentru că acceptă sau a 
acceptat că poate fi învins.  

(rep.08:30, S) 
Emilian Prodan: Iubiții mei, aș vrea să țineți minte ceea ce vă spun astăzi, pentru că 

întâlnirea mea de astăzi cu dumneavoastră nu este întâmplătoare. Sunt aici pentru a vorbi 
despre un sfânt, sunt aici pentru a vorbi despre dragostea și puterea Sfântului 
Pangratie. Sunt aici pentru a vă alina suferința sufletelor și a vă pansa, a-l vindeca de 
bolile care-l ocupă și l-au corupt, din păcate, pentru că voi le-ați dat voie unora să vi-l 
viruseze sau să vă învenineze de răutăți, să vă învenineze de suferința pe care astăzi 
o trăiți pentru că v-au batjocorit sufletul pentru că vi l-au chinuit sau v-au trădat. 
Depresia este foarte periculoasă. Este o boală psihică pe care mulți o avem și nu ne 
dăm seama că o purtăm cu noi și considerăm că așa este de fapt viața normală, să o 
trăim cu lacrimi în ochi dimineața și cu lacrimi în ochi seara, punându-ne la somn, 
adormind și gândindu-ne că asta a fost să fie. Diferența dintre un om care se află în 
această neputință și un credincios este mare. (...) Și câtă vreme și-a întrerupt 
comunicarea cu acea energie a luminii, lumina este cea despre care noi vorbim și de 
care avem nevoie ca sufletele noastre să vibreze, să fie fericite, ea nu mai poate 
pătrunde în sufletul nostru pentru că noi de fapt am pus pe ea acel capac care a 
întunecat-o. Acel capac se numește necredință sau lipsa de încredere sau lipsa de 
voință, de dorință. Pentru că dorința și voința sunt de fapt, principalele lucruri pe 
care diavolul ni le fură atunci când vrea să ne conducă spre deznădejde. De fapt, ce 
face depresivul, începe să rostească cuvinte de vibrație joasă, ”lasă că vă arăt eu”. 
Mă  voi pedepsi singur și amenință că se sinucide. ... Și să nu uităm un lucru, poate știți 
sau nu știți că diavolul nu știe ceea ce gândești decât dacă spui pe gură. De aceea vă 
avertizez, pe cei care aveți frici, dacă vă e frică de ceva, îmi e frică să merg cu liftul, mi-
e frică să nu pățesc, nu știu ce, să nu mă îmbolnăvesc, să n-am accident, să nu spuneți 
această frică pentru că Diavolul, aflând că acela e de fapt la voi călcâiul lui Ahile, 
acolo vă va lovi. De ce vă va lovi? Pentru că mulți dintre cei care astăzi poate trăiți 
astfel de momente sunteți lipsiți de protecția despre care vă vorbesc de fiecare dată. 
Domnule, trebuie să fii protejat, trebuie să te afli sfera de protecție a sfințeniei, să știi 
că ești protejat de Dumnezeu.  

(rep.12:16, S)  
Emilian Prodan: Am avut cazuri în care un tânăr căsătorit nu putea să meargă la 

muncă decât însoțit de mamă sau de soție. Îi era teamă, avea impresia că este 
urmărit și care s-a tratat de această frică prin sfânta taina a împărtășaniei pe care a 
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repetat-o de 7 ori. Deci, ce trebuie să înțelegem că în loc să luăm pastilele acelea, 
știți care te transformă în zombie, eu zic să încercăm să tratăm astfel de suferințe 
prin puterea credinței și prin a redescoperi forța pe care noi o avem și de care putem 
să ne folosim și care este regăsită în suflet, sufletul de altfel fiind fratele trupului și 
dacă sufletul îi dai putere, îi dai energie, acesta îți va ridica și îți va vindeca și trupul 
de bolile și de neputința pe care o avem, pentru că sufletul întotdeauna trebuie să fie 
mai puternic. S-a dovedit că între un optimist și un pesimist este o mare diferență. 
Optimistul vede întotdeauna trandafirul, floarea și nu-l interesează țepii. Pesimistul vede 
doar țepii, se gândește cum ar putea fi înțepat și din păcate pierde S-a dovedit, și există 
dovezi clare că oamenii care au gândit negativ o viață întreagă n-au realizat mare lucru. S-
au limitat la modul de viață pe care și l-au ales prin propria gândire. Din păcate i-au virusat 
și pe alții și i-au convins că dacă ei n-au reușit, nici alții nu vor putea reuși. Și ceilalți, 
pozitiviștii, oamenii care gândesc pozitiv au spus ”Astăzi e greu, mâine va fi bine pentru că 
nu poate fi în fiecare zi soare în viața mea”. Și a urmat de fapt exemplu pe care ni l-a dat 
Sfânta Scriptura lui Iov, care se spunea că Domnul a dat, Domnul a luat numele Lui fie bine 
cuvântat.  

(rep.15:00, S) 
Emilian Prodan: Dragii mei, pentru fiecare problemă există soluții. V-aș ruga să vă 

luați o coală și un pix pentru că în câteva minute vă voi dicta care sunt rugăciunile 
sau psalmii pe care trebuie să-i citiți pentru a vă elibera de această boală numită 
depresie și vă voi mai da câteva indicații pe care dacă mă veți asculta și le veți urma, 
îmi veți mulțumi într-o zi așa cum mulți zeci mii și credeți-mă, cunosc pun ca o laudă, zeci 
mii de credincioși îmi scriu prin whatsapp, prin scrisori, prin, și iertați-mă încă o dată nu 
vreau să credeți că o spun ca o laudă, de-a lungul timpului pot să vă spun că de-a lungul a 
doi ani de zile am primit peste 10000 de scrisori. Dar nu asta este important, ci este 
important de fapt, mesajul pe care dumneavoastră trebuie să-l recepționați la această 
oră și să înțelegeți că vă este dedicat dumneavoastră, celor care astăzi treceți printr-
un anumit moment de suferință. (...) 

(rep.16:40, S) 
Emilian Prodan: Deci, pentru a vă elibera de depresie, vă spuneam că aveți 

nevoie de ajutor. În imagine aveți un sfânt pe care poate, deschizând televizorul mai 
târziu, nu l-ați văzut până acum. Este Sfântul Pangratie, Sfântul inimii este sfântul care 
alungă tristețea, depresia, este sfântul dorințelor de altfel, la care oamenii care au 
cerut și cer ajutorul au primit răspuns. Moaștele sfântului se află la Biserica Sfânta 
Maria din Lemn, din Voluntari, Pipera, unde pelerinii au venit și vă invit să veniți, să vă 
închinați la moaște chiar astăzi sau mâine, vă spun astăzi la cei care priviți în reluare 
emisiunea, pentru că acolo, în acea bisericuță este și Maica Domnului.  

Emilian Prodan: Biserica se numește Sfânta Maria ... Și acolo sau prin numerele din 
ecran, pe telefon, numerele de telefon, puteți să cereți ca icoana sfântului să intre, să 
vină în casa dumneavoastră, însoțită de cărțile mele care le vedeți aici, cele 4 cărți 
care sunt pansament pentru suflet și aș începe cu ”Sacroterapia, medicina a 
sufletului”, primul manual de medicina sufletului din România, ”Te iubesc, tu mă 
iubești” și ”135 de cuvinte”, cartea care dacă o deschizi, îți spune de altfel ce ai de 
făcut în fiecare zi, este îndrumarea zilei.  

(rep.18:40, S) 
Emilian Prodan: Revenind la ceea ce vă spuneam, sper că ați reușit să vă luați un pix 

și o hârtie pentru cei care aveți necazuri, sunteți supărați, sunteți triști, sunteți în anxietate 
sau depresie, vă recomand, și recomandarea nu este de la mine, este de la Arsenie  
Areopagitul, un mare sfânt care ne recomandă ca noi credincioșii, cei care suntem în nevoi 
sau în această neputință, să citim Psalmul 4, Psalmul 27, Psalmul 55, 56, 97, 7, 24, 41, și 
45. Repet pentru cei care poate nu ați reușit să scrieți, psalmii despre care eu vă spun 
sunt psalmi care tratează depresia, anxietatea și suferința sufletului. Psalmul 4, 
Psalmul 27, Psalmul 55, Psalmul 56, Psalmul 97, 7, 24, 41, și 45. Acești psalmi se 



 5

citesc zilnic timp de 10 zile cel puțin. Sau, dacă nu reușiți să citiți zilnic măcar câte 3 pe 
zi, ... 

(rep.20:24, S) 
Emilian Prodan: ... Iată, poate până astăzi nu știați care sunt psalmii ce trebuiesc 

citiți pentru a alunga depresie sau a vă vindeca de această boală a sufletului și a 
minții. (...) Repet, nu m-am referit și nu mă refer la cei care luptă pentru adevăr, 
pentru că Dumnezeu pe aceștia îi ajută și rugându-se lui Dumnezeu și sfântului 
Pangratie sau sfântului Mina sau altor sfinți, își vor găsi rezolvarea. Vă spuneam că 
există rugăciuni pe care fiecare dintre noi trebuie să le cunoaștem și care pot trata 
aceste afecțiuni ale minții și ale sufletului. Acestea le regăsim în cartea 
”Sacroterapia” pe care ați văzut-o și pe care o vedeți pe masă și pe care o puteți cere 
de altfel s-o aveți în casă și nu numai. Dar există și acest pachet numit ”Darul 
bucuriei”, despre care v-am vorbit și în emisiunea anterioară, care conține cele șapte 
dezlegări, îl vedeți aici pe masă, conține un untdelemn pe care folosindu-l atunci 
când sunteți deocheați, când aveți o stare de rău, când aveți o nemulțumire sau pe 
care mulți dintre credincioși l-ar putea folosi, cu un bețișor de ureche însemnând ușa 
în semnul sfintei cruci sus, jos, stânga, dreapta și geamurile, mai ales în casele unde 
se aud zgomote, unde există multă ceartă, neînțelegere, făcând semnul sfintei cruci, 
vă veți găsi pacea lăuntrică și veți simți că acolo unde există sfințenie, duhul cel rău 
nu poate să rămână. Vă rog să mă credeți că există, din păcate, persoane posedate. 
Am mai vorbit despre acest lucru, despre persoanele bipolare care acum râd și peste 
cinci minute te înjură sau te denigrează. Există oameni care sunt depresivi și, ca să 
înțelegeți dacă sunteți sau nu în această fază a anxietății sau depresiei, aș vrea să vă 
gândiți cât de des plângeți și cât de des vă emoționați la problemele și conflictele interioare 
pe care le aveți, fie cu voi sau cu cei din familie, mai ales. Mă refer aici la tinerele care își 
caută perechea sufletului sau la tinerii care își doresc să le fie bine. Și, din păcate, nu 
știu de unde și cum să o apuce.  

(rep.25:00, S) 
Emilian Prodan: Ca orice duhovnic, ca orice preot, sigur că fiecare medic are 

rețeta lui, fiecare duhovnic are tratamentul lui, am recomandat celor care au nevoie și 
probleme ca patruzeci de zile să citească acatistul sfântului Pangratie și am 
recomandat acest lucru pentru că am văzut că sfântul este foarte grabnic ajutător. 
(...) Și acolo sfântul spune cine mă va avea în casa lui, bucuria, iubirea și bunăstarea 
vor lua locul întristării. Iar porumbelul care îl vedeți în icoană cu finic, este simbolul 
iubirii care este adus sfântului să fie dat mai departe celor care își caută iubirea și 
care și-o doresc. (...)Și pentru că vă vorbesc de depresie, vă amintesc că în curând voi 
scoate o carte numită ”De unde apare degradarea psihică”, pentru că degradarea 
psihică are o mare legătură cu anxietatea și cu această boală în care omul și-a 
pierdut încrederea în el, încrederea în semeni și, ce este mai grav, încrederea în 
Dumnezeu. Aș vrea doar să rețineți, dragii mei, că prin citirea psalmilor pe care eu vi 
i-am recomandat, prin faptul că veți sta de vorbă cu un psiholog sau cu preot, veți 
simți ajutorul de îndată care vine, de fapt, prin mesajul pe care noi îl recepționăm de 
la vorbitorii noștri, de la cei care sunt în fața noastră. (...) Psalmul 134 ne spune că nu 
există problemă în viață care nu poate, care să nu poată fi rezolvată. Același lucru vi-l 
spun și eu și vă încredințez, în numele puterilor cerești, rugăciunea pe care o găsiți 
în această carte de dezlegare a puterilor cerești, în acatistul Sfântului Pangratie, 
sfântul dorințelor, la care vă invit să ajungeți să vă închinați, mai ales că îi construim 
și o raclă, o raclă din argint la care vă cer ajutorul, pentru că pe 26 martie, când este 
ziua dorințelor și vrem să o avem, să puteți veni să vă închinați și împreună să ne 
bucurăm, rugându-ne sfântului să ne împlinească dorințele și cererile noastre să 
devină realitate. (...) 

(rep.31:00, S) 
Emilian Prodan: Există oameni care îți pot transforma viața în iad sau iadul, să ți-l 

transforme în rai. Și v-aș dori să cunoașteți acest rai al binecuvântării divine, pentru că 
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binecuvântarea de care eu vă vorbesc astăzi nu este îngăduită tuturor, pentru că ea 
de fapt vine pe un canal de frecvență înaltă la care noi nu suntem pregătiți să facem 
față pentru că n-am făcut nimic concret să ajungem acolo. Frecvența, și am mai spus 
acest lucru și v-aș ruga să fiți atenți, se măsoară de la douăzeci la șase sute și este 
descrisă de știință ca o piramidă în care partea de jos a piramidei are douăzeci, 
partea de mijloc are două sute. În această zonă se află apaticii, se află depresivii, 
anxioșii și oamenii care nu mai cred în nimic, care sunt consternați de frică și care 
sunt blocați în sentimente negative pentru că sentimentele lor negative sunt mai 
puternice decât forța de care ar trebui să dea dovadă că ei să se ridice din această 
stare de blocaj interior. Degeaba vii la biserică să scrii acatiste, dacă n-ai încredere 
că problema ta se va rezolva. (...) 

(rep.33:08, S) 
Emilian Prodan: Poate nu veți fi de acord, mulți dintre cei care mă ascultați, dar eu 

n-am văzut om bolnav de depresie, care să se împărtășească. Adică toți cei pe care 
eu îi cunosc și nu cunosc puțini, din cei care s-au împărtășit, astăzi sunt bine, nu 
sunt în depresie, nu sunt în anxietate și sunt fericiți. Ceea ce mă face să înțeleg că 
ceea ce nu rezolvă pastilele care te transformă în zombie, poate rezolva Hristos. (...) 
Câți înțelegem că, aflându-ne la această scară de frecvență joasă, de la unu la două 
sute, n-avem cum să-i cunoaștem pe cei care sunt la șase sute sau la patru sute și 
care de fapt sunt oamenii care cred în ei, cred în Dumnezeu înainte de toate și sunt 
milostivi.  

(rep.35:00, S) 
Emilian Prodan: Și acuma diferența se face după următoarea categorie. Am 

întâlnit oameni cu o pensie de 800 de lei, care au venit și au cumpărat icoana 
sfântului, s-au bucurat că-l au și n-au comentat că e prea scumpă. Și am întâlnit 
oameni care s-au dus, au căutat să cumpere o copie, pe care unii au făcut-o și au 
scris acolo lângă un sfânt, că-i sfântul Pangratie și s-au bucurat că au dat douăzeci 
de lei. Dacă și la lucrurile acestea am ajuns să ne zgârcim, atunci ne merităm mulți 
dintre noi soarta. (...) Nimeni nu vine să-ți ceară ție, cu ceva cu forța, dar sunt 
convins că dacă ar trebui, banii să-i dai la medic, pe medicamente, imediat i-ai face 
rost și i-ai plăti. (...). Dacă ar fi să te duci să-ți cumperi o pizza la un restaurant și o 
sticlă de vin, n-ai comenta că e nota foarte mare, dacă trebuie să cumperi un dar 
pentru suflet, cum e pachetul bucuriei, unde ai o carte care conține toate acatistele 
ce sunt necesare pansamentului sufletului tău care astăzi suferă, e scump. Aș vrea 
să mă ascultați și să schimbați puțin prioritizarea a tot ceea ce numim noi interesul 
rezolvării problemelor. Investiți în suflet, scrieți pe o listă toate problemele care le 
aveți și rugați-L pe Dumnezeu să le rezolve și veți vedea că Dumnezeu nu rămâne 
dator. (...) 

(rep.38:20, S) 
Emilian Prodan: (...) Important în viața este ca să ceri de la Dumnezeu să îți dea 

sănătate. Sănătatea, iubiții mei, este de fapt darul cel mai de preț pe care noi îl putem 
avea. Pentru că sănătatea este de fapt inima acestui trup. Este de fapt, mă iertați, 
energia care menține vigoarea, menține forța de care avem nevoie să ne ridicăm, să 
ne trezim ... 

(...) (rep.41:20, S) 
Emilian Prodan: De aceea, vă rog să apelați la sfânt. În cartea ”Dezlegarea celor 

șapte noduri”, care o vedeți aici, v-o arăt, ca să se vadă mai bine, există o rugăciune 
pentru cei care vor să își găsească perechea sufletului, pentru cei care vor să dea 
naștere la prunci și există un canon de dezlegare a blestemelor și farmecelor pe care 
mulți poate le avem și nu ne dăm seama că le păstrăm și le hrănim prin nepăsarea 
noastră, pentru că nu facem nimic ca acestea să se schimbe, sau ca acestea să se 
depărteze de la noi. (...) V-aș ruga pe cei care astăzi v-ați regăsit în ceea ce v-am 
spus, în aceste boli ale minții, ale sufletului, anxietate, în frică, în depresie, să îmi 
ascultați recomandarea și să ajungeți la biserici, să cereți dezlegarea părinților de a 



 7

vă împărtăși după ce veți posti sigur sau veți urma un anumit canon sau rânduială pe 
care duhovnicii v-o pot da sau dacă ajungeți vreodată să vă închinați la moaștele 
sfântului, există o tradiție la bisericuța din lemn Sfânta Maria ca toți cei care trec pe 
acolo să-i pună un bilețel cu dorința sfântului și mulți s-au întors după două sau trei 
luni să-i mulțumească sfântului că dorința lor s-a îndeplinit.  (...)” 

 

Analizând şi vizionând selecţii din emisiunea Aducător de bucurie din 19 martie 
2022, membrii Consiliului au constatat că aceasta a fost difuzată 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 informării corecte, în sensul că, informarea cu privire la un 
fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-
credinţă. 

Astfel, în contextul prezentării subiectului ”De unde apare depresia?”, membrii 
Consiliului au constatat că informaţiile prezentate de realizatorul acesteia, Părintele 
Emilian Prodan, nu au fost corecte, complete și imparțiale, în sensul că acesta a instigat 
publicul telespectator să renunțe la tratarea depresiei prin medicamente, în favoarea 
vindecării prin puterea credinței.  

De exemplu, informațiile prezentate publicului pentru tratarea unei boli cronice cum 
este depresia, de genul: ”depresivul începe să rostească cuvinte de vibrație joasă, 
”lasă că vă arăt eu”, Diavolul va lovi la călcâiul lui Ahile pe cei care au frici, un tânăr 
căsătorit s-a tratat de frică prin sfânta taină a împărtașaniei pe care a repetat-o de 7 ori, 
”... în loc să luăm pastilele acelea, știți care te transformă în zombie, eu zic să 
încercăm să tratăm astfel de suferințe prin puterea credinței și prin a redescoperi 
forța pe care noi o avem și de care putem să ne folosim și care este regăsită în 
suflet, sufletul de altfel fiind fratele trupului ...”, ”... psalmii despre care eu vă 
spun sunt psalmi care tratează depresia, anxietatea și suferința sufletului. 
Psalmul 4, Psalmul 27, Psalmul 55, Psalmul 56, Psalmul 97, 7, 24, 41, și 45. Acești 
psalmi se citesc zilnic timp de 10 zile cel puțin.dai putere, îi dai energie, acesta îți 
va ridica și îți va vindeca și trupul de bolile și de neputința pe care o avem, pentru 
că sufletul întotdeauna trebuie să fie mai puternic.”, ”Este Sfântul Pangratie, 
Sfântul inimii este sfântul care alungă tristețea, depresia...”, ”... degradarea 
psihică are o mare legătură cu anxietatea și cu această boală în care omul și-a 
pierdut încrederea în el, încrederea în semeni și, ce este mai grav, încrederea în 
Dumnezeu.”, ”... Degeaba vii la biserică să scrii acatiste, dacă n-ai încredere că 
problema ta se va rezolva”, ”...eu n-am văzut om bolnav de depresie, care să se 
împărtășească.”, ...”din cei care s-au împărtășit, astăzi sunt bine, nu sunt în 
depresie, nu sunt în anxietate și sunt fericiți. Ceea ce mă face să înțeleg că ceea 
ce nu rezolvă pastilele care te transformă în zombie, poate rezolva Hristos. (...) nu 
au fost însoțite și de un punct de vedere al unui specialist în domeniu, care să impună 
emisiunii un conținut obiectiv și echilibrat. 

Mai mult, membrii Consiliului consideră că intenția realizatorului a fost una clară, de 
renunțare la tratamentul convențional pentru vindecarea depresiei, scopul său fiind 
acela ca publicul să-i cumpere cărțile sale prezentate în emisiune. 

Or, în virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii 
media audiovizuale trebuie să respecte principiul informării corecte, în sensul că, 
informarea cu privire la un fapt sau eveniment să fie corectă şi prezentată în mod 
imparţial, astfel cum dispun prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. 

Având în vedere aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancționarea radiodifuzorului cu somație publică. 
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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) și 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. GREEN GOLD MEDIA TV S.R.L. având licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 581.5/22.02.2011 eliberată la 18.06.2020 şi decizia de autorizare 
nr. 1781.3-1/28.02.2019 eliberată la 18.06.2020, pentru postul KAPITAL TV se 
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 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 S.C. GREEN 
GOLD 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 somație publică postul 

KAPITAL TV, deoarece, în timpul emisiunii Aducător de bucurie din 19 martie 2022, 
realizatorul nu a informat corect publicul telespectator cu privire la beneficiile 
medicamentelor pentru tratarea depresiei, precizând că vindecarea acestei boli se face 
doar prin puterea credinței, fapt de natură să contravină principiului informării corecte și 
obiective a publicului stabilit la art. 64 din Codul audiovizualului.” 
 

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

 

VICEPREȘEDINTE, 

 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 
 
 
 
Serviciul Juridic, Reglementări 

și Relații Europene, 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 
 


