
 
Decizia nr. 364 din 21.10.2021 

privind amendarea cu 10.000 lei a ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI  
CONSTANȚA, Str. Arhiepiscopiei nr. 23, jud. Constanța 

CUI 2986396 
Fax: 0241/517677 

 
- pentru postul  RADIO DOBROGEA 

 
   
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 octombrie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție, în baza sesizărilor 
nr. 9917/15.10.2021; 9936/16.10.2021; 9938/16.10.2021; 9941/16.10.2021; 
9942/16.10.2021; 9943/16.10.2021; 9945/16.10.2021; 9955/17.10.2021; 
9958/17.10.2021 și  9976/18.10.2021, cu privire la emisiunea „Cuvântul ierarhului” 
difuzată de postul RADIO DOBROGEA, în data de 14.10.2021.  

Postul RADIO DOBROGEA aparţine radiodifuzorului ARHIEPISCOPIA 
TOMISULUI (licenţa audiovizuală nr. R 454.4/30.04.2004 eliberată la data de 
02.10.2014, decizia de autorizare nr. 948.1-3/08.05.2008 eliberată la data de 
16.01.2019). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii de înregistrări, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul ARHIEPISCOPIA TOMISULUI a încălcat 
prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora 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. 

În fapt, în data de 14.10.2021, în intervalul orar 20:00-21:31, postul RADIO 
DOBROGEA a difuzat emisiunea „Cuvântul ierarhului”, moderată de preotul Eugen 
Tănăsescu, în cadrul căreia a fost invitat IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. 

Redăm constatările reținute în raportul de monitorizare:  
Emisiunea a început cu moderatorul – preot Eugen Tănăsescu: „Doamne  ajută, 

bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de dialog duhovnicesc a Înalt Prea Sfințitului 
părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, cu credincioșii și ascultătorii Radio 
Dobrogea...!” (contor 0:30 – 0:47). 

Pe parcursul emisiunii, pr. Eugen Tănăsescu citește întrebări primite anterior de 
la ascultători, iar IPS Teodosie răspunde. Au avut loc următoarele dialoguri între 
moderator și invitat: 

- moderator: „Vreau să punem acum o problemă, sunt convins că mulți oameni o 
au, uneori întrebările se grupează. Din ce în ce mai mulți oameni se sperie, că ce vor 
face, pentru că tot aud la știri, că li se va interzice celor nevaccinați să se ducă în 
stânga, în dreapta, la spital, la alimentară, la mall, la școală, la mai știu eu pe unde? 
Și avem un astfel de exemplu. N-avem nici o decizie în sensul ăsta până acum!” 

- invitat: „Așa este, eu cred că trebuie să fac un apel la juriști, să se mobilizeze, 
este o frământare foarte intensă a oamenilor care nu acceptă vaccinul! Și au dreptul 



 2 
lor de a nu-l accepta, nu trebuie să fie obligatoriu! Mai ales că nu-i asumat de nimeni 
și sunt atâtea urmări negative. Deci acești oameni ar trebui, credincioșii noștri să se 
adreseze în masă justiției. Au fost atâtea sentințe care au arătat că este fără temei 
constituțional această interdicție a nevaccinaților.” 

- moderator: „Doar ce a renunțat Franța la obligativitatea vaccinului...Și la nivelul 
Uniunii Europene s-a vorbit!” 

-  invitat: „Sigur, dar și la noi...sigur și mai ales că am citit clar că Uniunea 
Europeană a anunțat că vaccinul va înceta! De ce înainte de a înceta este cea mai 
intensă propagandă pro-vaccin și a obligativității vaccinului?” 

-  moderator: „Asta este, ați atins un punct sensibil, asta este explicația pentru 
care autoritățile sperie prin presă și amenință, nu vor lua astfel de măsuri, dar 
amenință în ideea că oamenii se vor speria și vor merge să se vaccineze.” 

-  invitat: „Vă spun să nu vă speriați!” 
- moderator: „Da!” 
- invitat: „Aveți tot dreptul să alegeți! Nu trebuie să fiți obligați, nu este 

constituțional, nu este legal. De aceea, nu vă mai speriați, mergeți și dacă vi se 
interzice, faceți sesizare și vă vor apăra! Sunt mulți avocați care vor să vă apere!” 

- moderator: „Nu mai puțin de azi, sau ieri, dar cred că azi, premierul demis Florin 
Cîțu, s-a apucat să spună că nu știu ce interzice, el nemaiavând acest drept, dar asta 
este dovada  faptului cea mai bună, că ei forțează prin sperietură lumea, pentru că 
rămân cu vaccinurile în pungă, le-au luat, 120 de milioane de doze....Știți cât costă 
120 de milioane? Vă spun eu, că s-a țipat de banii pe Catedrală, 2 miliarde și 240 de 
milioane de euro la prețul actual! Dar din când în când crește prețul la vaccin!” 

- invitat: „Sigur, este o neorânduială, aș putea spune, în această forțare care este 
nefirească, fără temei și cu rolul de a speria ca să vă vaccinați forțat! Nu acceptați, 
avem personalitate de sine fiecare, sunteți apărați de Constituția țării, chiar de 
Constituția europeană, de legile europene! Nici legile europene nu ne obligă la 
vaccin!” (contor 13:35 – 17:20). 

La finalul emisiunii, invitatul IPS Teodosie a spus: „Și să fiți dârji, puternici, să ne 
mărturisim credința....Îndepărtați frica, panica, temerea de amenzi și să ne mobilizăm, 
să ne cerem drepturile, sunt drepturile noastre naturale ca să avem acces la ieșirea 
din casă, la magazine, la biserică, la policlinică, la spital, la farmacie, la orice loc unde 
este nevoie să ajungem pentru viața noastră firească!”.  (contor 01:24:40 – 
01:25:47). 

 

Analizând raportul de monitorizare şi audiind înregistrări, membrii Consiliului au 
constatat că emisiunea „Cuvântul ierarhului” din 14.10.2021 a fost difuzată cu 
încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora 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. 

În esență, Consiliul a constatat că în cadrul acestei ediții au fost făcute afirmații 
lipsite de imparțialitate și echilibru cu privire la campania de vaccinare împotriva 
COVID-19, nefiind astfel asigurată informarea obiectivă a publicului, așa cum 
radiodifuzorul avea obligația în temeiul dispoziției legale invocate. 

Astfel, în cadrul acestei ediții, referindu-se la campania de vaccinare împotriva 
pandemiei de COVID-19, moderatorul și invitatul său, Arhiepiscopul Tomisului, au 
făcut o serie de afirmații tendențioase, în sensul cărora, cităm: este o frământare 
foarte intensă a oamenilor care nu acceptă vaccinul! Și au dreptul lor de a nu-l 
accepta, nu trebuie să fie obligatoriu! Mai ales că nu-i asumat de nimeni și sunt atâtea 
urmări negative.; mai ales că am citit clar că Uniunea Europeană a anunțat că vaccinul 
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va înceta! De ce înainte de a înceta este cea mai intensă propagandă pro-vaccin și 
a obligativității vaccinului; ei forțează prin sperietură lumea, pentru că rămân cu 
vaccinurile în pungă, le-au luat, 120 de milioane de doze....;„Sigur, este o 
neorânduială, aș putea spune, în această forțare care este nefirească, fără temei și 
cu rolul de a speria ca să vă vaccinați forțat! 

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-a fost prezentat și un 
punct de vedere opus celor exprimate, pentru ca astfel acesta să beneficieze de 
posibilitatea reală să-și formeze propria convingere, nu pe ce indusă prin asemenea 
declarații, precum cele exemplificate, susținute cu vehemență de invitat, cât și de 
moderator, care, în această calitate, ar fi trebuit să aibă o poziție neutră, echilibrată, 
în spiritul și litera normelor legale din domeniul audiovizualului.  

Consiliul consideră că, în contextul sanitar și umanitar traversat în această 
perioadă, cu consecințe grave, zilnic, sute de persoane pierzându-și viața, dintre care 
majoritatea nevaccinați împotriva coronavisului COVID-19, radiodifuzorul avea 
obligația legală de aborda subiectul, care este unul de interes major și actual, cu 
responsabilitate, prin asigurarea unei informări echilibrate, imparțiale, favorizând 
liberă formare a propriilor convingeri, nu doar pe cea indusă prin mesajele 
controversate despre vaccinare, mai ales că acestea provin de la reprezentanți ai 
Bisericii Ortodoxe Române, invitatul fiind Arhiepiscopul Tomisului, iar moderatorul, 
preot, astfel încât mesajele acestora putând influența decizia publicului 
radioascultător, preponderent creștin, cu privire la problema discutată. Prin urmare, 
Consiliul consideră că afirmațiile tendențioase făcute cu privire la vaccinare, ca notă 
de ‘’forță’’ și ‘’sperietură’’ din partea autorităților, ori că vaccinul ‘’nu-i asumat de nimeni 
și sunt atâtea urmări negative’’ sunt de natură să altereze opțiunea, opinia 
radioascultătorilor și să pună la îndoială necesitatea vaccinării în contextul pandemic, 
aspect sub care este de notorietate faptul că vaccinurile anti COVID-19 au trecut prin 
proceduri de autorizare de către organismele oficiale, specializate, fiind aplicate la 
nivel internațional. Față de acestea, Consiliul a constatat că modalitatea în care a fost 
abordat acest subiect a fost lipsită de imparțialitate și echilibru, lipsind o opinie opusă 
celor convergente exprimate în emisiune, care ar fi permis publicului să-și poată forma 
propria convingere, neexistând astfel un echilibru al punctelor de vedere în legătură 
cu tema de interes general adusă în discuție referitoare la vaccinare. 

Pentru aceste considerente, raportate la conținutul emisiunii analizate, Consiliul 
a 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 informarea 
corectă a publicului este o condiţie esenţială în desfăşurarea unui program 
audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe care le are în rolul său de a 
informa publicul, radiodifuzorii având obligaţia de a prezenta în mod imparţial şi 
echilibrat faptele şi evenimentele aduse în atenţia publicului. În acest sens, 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. 
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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 10.000 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 ARHIEPISCOPIA TOMISULUI (licenţa audiovizuală nr. R 

454.4/30.04.2004 eliberată la data de 02.10.2014, decizia de autorizare nr. 948.1-
3/08.05.2008 eliberată la data de 16.01.2019 pentru postul RADIO DOBROGEA)   se 
sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3  alin. (2) 
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioar. 

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 (3) 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, de cel puţin 3 ori, în intervalul 
6.00 – 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştir,. următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 lei 

postul RADIO DOBROGEA, deoarece, în cadrul emisiunii „Cuvântul ierarhului” din  14 
octombrie 2021, au fost făcute afirmații lipsite de imparțialitate și echilibru cu privire la 
campania de vaccinare împotriva COVID-19, nefiind astfel asigurată informarea 
obiectivă a publicului prin favorizarea liberei formări a opiniilor, așa cum radiodifuzorul 
avea obligația în temeiul art. 3 din Legea audiovizualului. ” 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

Întocmit, Serviciul juridic, 
reglementări şi relaţii europene, 
Şef serviciu Ciobanu Dumitru 

 
 


