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Decizia nr. 334 din 04.04.2019
privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. NAŞUL, PRIETENII DE PRETUTINDENI

ŞI ASOCIAŢII S.A. C.U.I. 30151536
Bucureşti, Str. Dr. Louis Pasteur nr. 45A, et. 2, ap. 2, sector 5

Tel. 021/527.18.01

- pentru postul NAŞUL TV
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 21-23, sector 3;

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A3, et. 3, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 aprilie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 967/04.02.2019, precum şi rapoartele de
monitorizare cu privire la ediţiile din 01.02, 12 şi 13.03.2019 ale emisiunii “Nu
renunţa!” difuzate de postul NAŞUL TV.

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 şi decizia de autorizare nr. 1815.1-1/15.09.2016).

În urma analizării rapoartelor 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. 73 din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate, 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.

Exemplificăm din raportul de monitorizare al ediţiei din 01.02.2019.
- Ediţia din 01.02.2019
Postul de televiziune Nașul Tv a difuzat în data de 01.02.2019, în intervalul orar

17.00-17.44, emisiunea Nu renunța!, prezentată de episcopul Julio Faustino (text afişat pe
ecran). Denumirea emisiunii Nu renunța! a fost prezentată pe coperta de început și afișată
pe ecran pe tot parcursul emisiunii. La începutul emisiunii s-a precizat faptul că Această
emisiune are caracter religios.
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Imediat după coperta de final a emisiunii Nu renunța!, în intervalul orar

17.44-18.00, au fost difuzate mai multe înregistrări video (fără să existe vreo mențiune
referitoare la denumirea înregistrării video/emisiunii). În continuare, descriem conținutul
acestor înregistrări:

 un bărbat, căruia nu i-a fost prezentat numele, i-a invitat pe telespectatori să
participe la o SLUJBĂ SPECIALĂ CU CEI ȘAPTE PREOȚI, marți, 5 februarie la ora 19.30,
pentru a scăpa de vicii;

 a fost difuzat un material video prezentat din off pentru a invita persoanele cu
vicii la o SLUJBĂ SPECIALĂ CU CEI ȘAPTE PREOȚI;

 au fost prezentate mărturii, sub formă de interviuri, ale persoanelor care au
participat la astfel de slujbe.

Interval orar 17.00-17.44 - Emisiunea Nu renunța! (prezentator: Episcopul Julio Faustino)
Ediția Nu renunța! monitorizată a fost constituită din alternarea mai multor secvențe,

în care:
 prezentatorul s-a adresat direct telespectatorilor, îndemnându-i să participe la

diverse slujbe și a spus o rugăciune;
 au fost prezentate mărturii, sub formă de interviuri, ale persoanelor care au

participat la slujbe oficiate la Catedrala credinței;
 au fost prezentate două materiale cu mărturiile a două femei care au declarat

că au reuşit să scape de depresie cu ajutorul rugăciunii şi al lui Dumnezeu. Fiecare material
a fost încadrat între coperte inscripționate cu textul IEȘI DIN DEPRESIE. DEZLEGAREA
EXISTĂ ȘI O POȚI GĂSI;

 au fost difuzate materiale video prin care s-a încurajat participarea
telespectatorilor la slujbe.

A fost prezentat un material (dublat în limba română) cu mărturia unei femei (Natali
Francisconi, 38 de ani, profesoară) care a povestit cum a reușit să scape de depresie (rep.
17.00-22.43, sel. 1-17). Materialul a fost încadrat între coperte inscripționate cu textul IEȘI
DIN DEPRESIE. DEZLEGAREA EXISTĂ ȘI O POȚI GĂSI. În continuare, redăm o parte din
afirmațiile femeii:

Natali Francisconi: Îmi era greu să mă ridic, nu aveam dispoziție, nu aveam
energie, uneori aveam crize de plâns fără motiv, emoții neregulate, uneori eram
euforică, alteori deprimată. De multe ori m-am gândit să iau cuțitul și să mă tai la
încheietura mâinii, dar nu aveam curaj. M-am gândit să mă urc sus pe un bloc și să
mă arunc. Mi-am luat concediu medical, am început să iau tratamente, să mă tratez la
psiholog și la psihiatru, dar nici un rezultat. Eram speriată pentru că citeam cărți,
încercam alternative occidentale, acupunctură, Feng-Shui, tot, dar degeaba.
Ezoterismul, am studiat budismul, am început cu mama mea să căutăm, să căutăm,
să căutăm, mă gândeam că dacă ea a căutat și nu a găsit, cine știe, poate că eu voi
găsi ce nu a găsit ea. Mama spunea că el nu există, că Dumnezeu nu exista. Că era o
invenție pentru manipularea maselor, punând vină, reguli ca să fie supuse, toată
ideologia aceea. Eu am sunat la o colegă de serviciu pentru că ea mă invitase, e
evanghelică, mă invitase să vin la Catedrala Credinței, dar nu voiam să merg.
Credeam în inima mea, în mintea mea, eram convinsă că episcopul era hoț, mincinos,
șarlatan, acele lucruri, că el manipula, folosea… într-o zi am văzut acea persoană
evanghelică, care m-a invitat, citind cartea Căsnicie blindată. Mie îmi place să citesc. Ea
mi-a împrumutat cartea și, când am început s-o citesc, ce conținut inteligent! Are sens! Dar
nu a fost doar cartea. Am început să merg la terapia iubirii pentru că cartea recomanda
terapia iubirii, discursurile erau inteligente, la fel ca și cartea, aveau sens. Mi-au explicat că
baza suferinței era spirituală. Mi-au spus despre Duhul Sfânt, am început să conversez cu
Dumnezeu, ei mi-au spus să am intimitate cu Dumnezeu, să mă rog acasă în felul meu, să
fac un (neinteligibil), să mă rog la miezul nopții, să fac post. Eu făceam totul, am devenit
zeciuitoare fidelă, făceam tot. Eu nu am vrut să las ceva nefăcut ca în cazul în care
lucrurile nu mergeau să existe acea scuză. A, dar nu ai făcut asta. ai făcut totul, mai
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puțin asta. Atunci am făcut tot și am intensificat. De obicei, mergeam la biserică trei,
patru zile recomandate, miercurea, vinerea și duminica și căutam Duhul Sfânt. Eram la
slujbă, cu brațele spre cer, mă dăruiam pentru Dumnezeu, chemându-l, insistând. Uneori
nu eram prea mult prinsă în timp ce preotul vorbea, preotul spunea. Cântați! Dar uneori eu
aveam nevoie să continui să vorbesc cu Dumnezeu. Atunci vorbeam, era o sete foarte
mare. Începeam să văd golul interior pe care îl aveam și aveam nevoie să îl umplu. Eu îmi
spuneam: umple-l, umple-l! ce-mi doresc este să-l umpli ca niciodată să mai simt acea lipsă.
El a venit! Totul a fost, a fost o pace diferită pe care n-o mai simțisem înainte, care venea
din interior în afară. Era ceva debordant în corpul meu. Era dinăuntru în afară. Dacă ar
trebui să mor pentru el, eu mor. Dacă ar trebui să sacrific pentru el, eu sacrific. Fac tot, nu
am limite, pentru că el este totul. El este sensul, este lucrul cel mai real care există. Este un
tată iubitor, perfect, care interacționează cu tine, te orientează, te călăuzește, te protejează,
el îți dă direcția potrivită în ceea ce faci. Eu făceam și aveam rezultate. Chiar și partea
economică s-a echilibrat, datoriile și problemele s-au rezolvat, totul a intrat pe făgașul lui.
Azi sunt fericită, am pace, nu mai am acea nesiguranță pe care o aveam, nu mai am acea
prezență negativă. Mereu am binecuvântări, mereu am succes, am victorii. În greutăți nu
mai sunt îngrozită așa cum eram înainte, azi viața are sens, este un sens ferm, stabil pe
care nimic nu-l va distruge pentru că oamenii mor, lucrurile se termină, dar Dumnezeu nu.
(...)

(rep. 22.41-24.56, sel. 1-17) A fost difuzat un material video prezentat din off pentru
a invita persoanele care suferă de depresie la o slujbă ce va avea loc la Catedrala Credinței
din București (rep. 24.00, sel. 1-17) Voce din off: Indiferent cine ești, anonim sau faimos,
este important să știi să faci față stărilor depresive, asta înseamnă să recunoști nevoia de a
fi ajutat, o atitudine fundamentală pentru a evita ca depresia să se agraveze în timp. În timp
de letargie, în care ceasul stă în loc și tristețea se înrădăcinează. Din acest motiv,
Catedrala Credinței, în această duminică, în special la ora 9 dimineața, se vor realiza
rugăciuni împotriva acestor simptome de depresie. Duminica, la ora 9, la Catedrala
Credinței, șoseaua Fundeni, nr. 11, Sector 2, București.)
(...)

(rep. 34.00-37.43, sel. 1-17) A fost prezentat un material cu mărturia unei femei
(doamna Ioana) care a suferit de depresie din cauza traumatismelor din copilărie. Materialul
a fost încadrat între coperte inscripționate cu textul IEȘI DIN DEPRESIE. DEZLEGAREA
EXISTĂ ȘI O POȚI GĂSI, acest text fiind afișat pe ecran, în partea dreaptă, pe tot parcursul
interviului oferit de femeie. Doamna Ioana a povestit că începuse să vorbească de una
singură, avea stări de agitație, nu suporta să vorbească cineva cu ea, avea momente când
intra într-o tăcere absolută de 3-4 zile, atunci când cineva i se adresa avea impresia că îi
vrea răul, plângea încontinuu. Cu ajutorul unei vecine, a ajuns la biserică, într-o vineri, când
era zi de dezlegare și, din acel moment, femeia a declarat că a început procesul de
vindecare și că a reușit să scape de depresie cu ajutorul lui Dumnezeu.”

- Emisiunea din 12.03.2019
A fost difuzat materialul anunțat, cu durata de aproximativ 1 minut și 30 secunde,

care a avut următorul conținut:
“S2-1 (rep. 30.35-32.06, 12-6) Voce din off: Deja v-ați imaginat să nu mai aveți

niciodată probleme financiare? Să nu mai suferiți niciodată din iubire? Sau chiar să nu mai
suferiți niciodată? Și chiar niciodată să nu mai vă mai preocupați cu viața tristă, plină de
dificultăți și piedici? Acelea ce vin una după alta? Multe persoane nu au mai dorit să sufere,
au luat atitudine și au avut viețile lor transformate.

Ahnita (dublată în română de o voce de femeie): Eu eram Ahnita. Tristă, decepționată,
dezamăgită.

Bărbat (dublat în română de o voce de bărbat): Aveam un gol în interior, eram
depresiv, voiam să dispar.

Voce din off: Dvs. de asemenea puteți alege. Începeți un nou drum și lăsați-l pe cel
vechi în urmă. Întrerupeți această succesiune de probleme ce se repetă în viața dvs.
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Ahnita (dublată în română de o voce de femeie): Niciodată n-am mai avut problemele

pe care le-am înfruntat.
Bărbat (dublat în română de o voce de bărbat): Niciodată nu am mai avut depresie,

insomnie.
Ahnita (dublată în română de o voce de femeie): Am fost eliberată de depresie, de

tristețe profundă pe care o aveam.
(...)

S10 (rep. 04.44-06.48, 12-7) Lucica, 76 de ani, din București: Mă numesc Lucica, sunt
din București, am 76 de ani. Eu am intrat și într-o depresie foarte grea. Depresia e o boală
foarte urâtă că nu te crede nimeni ce ai. Și eu nu puteam să fac nimic, nu puteam să fac
mâncare, nu puteam să spăl, nu puteam să spăl o farfurie în bucătărie. Mă duceam până
lângă aragaz și mă întorceam înapoi. Eram un om mort care mișcam dar nu făceam nimic.
Și Dumnezeu avea un plan cu mine, că eu, în acest timp mi-a venit ideea de a mă
sinucide. M-am urcat pe scaun pe masă și voiam să mă sinucid. Am pus ștreangul,
aveam o țeavă de gaze și m-am urcat pe scaun și când m-am urcat sus acolo, am dat
cu piciorul la scaun să cadă. Și Dumnezeu mi-a adus copiii. Când mi-a adus copiii, copii
mi-a fost îngerii mei care a fost salvarea. Eram o persoană închisă, nu râdeam, nu vorbeam,
dar Dumnezeu avea un plan cu mine. Și Dumnezeu mi-a deschis mintea și am venit la
Catedrala Credinței. Aici se vorbea despre această depresie. Foarte urâtă boală. (rep.
01.17 – copertă pe un fundal alb, cu textul (cu roșu) IEȘI (cu negru) DIN DE (cu roșu)
PRESIE, (cu negru) dezlegarea există și o poți găsi.) Acum sunt o femeie puternică chiar
dacă am o vârstă înaintată, mie-mi place acuma să fac mâncare, să spăl, calc. Mă simt
foarte bine. Mă simt puternică, mă simt zâmbăreață. Nu-mi vine să stau supărată, cum
stăteam înainte. Eram un mort care mișca, încolo nu făceam nimic. Nu făceam că nu
puteam și nu aveam putere. Când voiam mă dădeam jos din pat, amețeam, trebuia să stau
la loc acolo. Dar acuma, la anii mei, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o șansă de viață.
Toată lumea, persoanele care cred să vină la această Catedrală că Dumnezeu ne face bine
de toate problemele. Mulțumesc că mi-a dat a doua șansă.

Pe durata discursului:
* jos, în partea stângă, în locul siglei emisiunii a fost un dreptunghi roșu cu textul IEȘI

DIN DEPRESIE;
* în partea inferioară au alternat textele:
- IEȘI DIN DEPRESIE
AFLĂ CUM! SUNĂ LA: +4 0212557300 / +4 0721805569
- NE PUTEȚI GĂSI ÎN:
BUCUREȘTI / CLUJ-NAPOCA / CRAIOVA / PLOIEȘTI / PITEȘTI
- CATEDRALA CREDINȚEI
ȘOS. FUNDENI, 11 – SECTOR 2 – BUCUREȘTI”
- Emisiunea din 13.03.2019
„Sel. 13-6, reper 37:12 Urmează o convorbire pe scenă între episcopul Julio și o

tânără, Simona. Episcopul o întreabă pe Simona care erau problemele și simptomele când
a venit la biserică. Simona spune că simptomele erau de insomnie și depresie:
plângea, avea sufletul încărcat, era foarte tristă. Când a venit pentru prima oară la
slujbă, vineri, după ce s-a făcut rugăciunea, s-a simțit ca un nou născut și este
fericită.

Sel. 13-6, reper 38:20 Episcop Julio: Vedeți ce face o rugăciune? Noi avem un
fluturaș care spune așa: scăpați de depresie în trei minute. Trei minute: rugăciune
care s-a făcut pentru dânsa, a scos acel întuneric, când s-a terminat rugăciunea ați
văzut lumină?

Simona: Da, eram șocată, nu știam unde mă aflu, mă uitam după părinții mei. Era
totul ca în rai.

Episcop Julio: O trezire.
Simona: O trezire la viață.
Episcop Julio: Și de atunci cum este?
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Simona: Sunt foarte bine. Acum dorm foarte profund, nu mă mai îndur să mă mai

trezesc din somn și sunt fericită, asta e tot ceea ce contează. (...)
Episcop Julio: Cine v-a dezlegat?
Simona: Dumnezeu.
Episcop Julio: Prin credință. Să fiți binecuvântată! Episcopul îi pune mâna pe cap

Simonei.
După afișarea mesajului ”Minuni prin credință, Catedrala Credinței - București”,

pe ecran sunt postate cuvintele: tristețe, gol interior, iritabilitate, gânduri de
sinucidere, mesajul: ”Ieșind din depresie- dezlegarea există și o puteți găsi”.

Sel. 13-6, reper 39:50 - 42:25
Este difuzat un material filmat într-o încăpere cu multe scaune goale în care Mariana

din Pitești vorbește despre cazul ei:
- a avut o depresie din cauza problemelor, a certurilor din familie și a lipsei banilor.

Mariana spune că avea gânduri negative, i se părea că o urăște toată lumea, nu suporta să
mai audă de ziua de mâine.

- Mariana spune că a auzit de Centrul de ajutor la televizor, iar viața ei s-a schimbat
- Am ascultat de fiecare dată la slujbă, am sacrificat, am perseverat și viața

mea s-a schimbat în totalitate pentru că am crezut.
- În interiorul meu nu mai există această depresie, nu mai există această ură ... în

interiorul meu există o pace, o dragoste, o armonie, o înțelegere. Totul s-a schimbat numai
prin credință, numai la acest centru de ajutor, la această biserică și această voință care am
acceptat înaintea lui Dumnezeu, viața mea s-a schimbat în totalitate.”

Analizând rapoartele de monitorizare şi vizionând imagini, membrii Consiliului
au constatat că emisiunile monitorizate au fost difuzate cu încălcarea prevederilor
art. 73 din Codul 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 aceste emisiuni au fost
prezentate diferite cazuri de vindecare prin metode neconvenţionale a unei afecţiuni
medicale precum depresia, fără ca publicului să-i fie prezentate dovezi care să
ateste veridicitatea unor asemenea informaţii sau acte medicale certificate de
instituţii autorizate.

Sub acest aspect, 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 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 5.000 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.
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În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) 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 şi decizia de autorizare
nr. 1815.1-1/15.09.2016 pentru postul NAŞUL TV) se sancţionează cu amendă de
5.000 lei pentru încălcarea prevederilor 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 pe postul NAŞUL TV, 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 5.000 lei
postul NAŞUL TV, deoarece, în mai multe ediţii ale emisiunii „Nu renunţa!” din lunile
februarie-martie 2019, 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. 73 din Codul audiovizualului, potrivit cărora 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. ”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Şef Serviciu juridic şi reglementări,
Dumitru Ciobanu


