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1. BULETIN DE PRESĂ - Cazuri Covid, 2 August 2022, ora 13.00 

 
-  11.696 de noi cazuri de persoane infectate în ultimele 24 de ore(6.162 de teste RT-PCR și 29.684 de 
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teste rapide antigenice), dintre care:  

- în județul Iași – 484 cazuri; 

- în județul Botoșani – 118 cazuri;  

- în județul Neamț – 159 cazuri; 

- în București – 1697 cazuri. 

- 38 decese(28 nevaccinați, 10 vaccinați) 

- 4.032 de persoane internate, 277 la ATI. 

 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-02.08.2022.pdf 

 

 

 

2. Un scurtcircuit a lăsat pe drumuri o familie cu opt copii din județul Iasi. Cei 

zece membri locuiesc intr-un chioșc vechi De către Eva MIRON - 7 Est, 2 

August 2022 

 
“În fața focului nu poți face nimic”, spune parintele Damaschin, impresionat fiind de durerea prin care 

trebuie sa treacă o familie cu opt copii din Iasi. Deși ii avea in grija de mai mult timp, Costel și 

Claudia au pierdut tot ceea ce aveau intr-o singura clipa. Casa in care locuiau a ars din temelii. Acum, 

cei zece membrii ai familiei locuiesc intr-un fost magazin alimentar, fără a avea condiții pentru cei 

mici. “Privești neputincios cum în câteva clipe îți transformă toate lucrurile adunate în timp, greu, într-

o cenușă pe care o scurmă găinile. Te uiți cum pompierii îți smulg acoperișul, căutând cele mai 

ascunse locuri în care s-ar putea cuibări cărbuni încinși, unde răul mocnește și riscă să izbucnească iar 

cu forță. Asta au simțit joi și membrii unei familii din județul Iași. Un scurt-circuit a provocat o 

scânteie, iar de la acea scânteie până la dezastru a fost doar un pas. Din căsuța în care se adăposteau 

zece suflete au rămas doar zidurile”, a spus parintele Damaschin. Familia nu era una înstărită, dar cei 

doi părinți, Costel și Claudia, și cei opt copii, toți minori, aveau un acoperiș deasupra capului, un loc 

bun pe care îl numeau „acasă”. Acolo își duceau traiul destul de greu, mezinul, care are abia un an de 

viață, fiind născut cu handicap grav. Erau în grija Asociației „Glasul Vieții” de mai mult timp. 

Primeau periodic alimente, lapte praf, scutece, haine. Copiii, Nicolas (1 an), Maria (2 ani), Mario (4 

ani), Ianis (6 ani), David (9 ani), Alexandru (13 ani), Ștefan (15 ani) și Cătălin (17 ani), sunt incluși și 

în proiectul nostru de suflet, „Grăuntele de muștar”. Adică vor fi ajutați să meargă la școală. Dar acum 

au nevoie de mult mai mult. Au nevoie de o casă. “Când ești pe cont propriu, mai găsești soluții de 

compromis. Dar unde pleci și ce faci cu un bebeluș bolnav în brațe și cu alți șapte prunci care privesc 

la tine ca la icoană, sperând că ceea ce văd înaintea lor e doar o scenă dintr-un film, doar un vis urât? 

Lacrimile de pe obrajii lor nu au putut stinge vâlvătaia, nu au putut da timpul înapoi, nu au putut 

schimba situația. Printr-o răsucire bruscă a sorții toți cei zece au rămas fără acte, fără haine, fără hrană 

și fără adăpost. Au nevoie de sprijin! Au nevoie de o casă până la iarnă. Temporar, stau într-un chioșc 

vechi ce a fost magazin alimentar. Să ne unim pentru a-i ajuta!”, a spus parintele. 

 

https://www.7est.ro/2022/08/un-scurt-circuit-a-lasat-pe-drumuri-o-familie-cu-opt-copii-din-judetul-

iasi-cei-zece-membri-locuiesc-intr-un-chiosc-vechi/ 

 

 

 

https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/08/Buletin-de-presa-02.08.2022.pdf
https://www.7est.ro/2022/08/un-scurt-circuit-a-lasat-pe-drumuri-o-familie-cu-opt-copii-din-judetul-iasi-cei-zece-membri-locuiesc-intr-un-chiosc-vechi/
https://www.7est.ro/2022/08/un-scurt-circuit-a-lasat-pe-drumuri-o-familie-cu-opt-copii-din-judetul-iasi-cei-zece-membri-locuiesc-intr-un-chiosc-vechi/
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3. Imaginile anului! Avem filmarea! Amanta popii de la Scobâlțeni a fost 

cerută de nevastă de Crăciun: „Vrei să fii soția mea? Pentru tot restul vieții, 

cel puțin așa se spune”- BZI, 2 August 2022, de Lucian SAVA 
 

Alexandra, amanta popii de la Scobâlțeni, a postat în mediul online momentul în care a fost cerută de 

soție. Evenimentul s-a petrecut de Crăciun 

În urmă cu aproape 4 ani, Alexandra, amanta popii de la Scobâlțeni, avea să fie cerută de nevastă de 

către Gherghe Nicai. Asta se întâmpla de Crăciun, iar, la ceva vreme, cei doi îndrăgostiți și-au unit 

destinele în fața lui Dumnezeu. Chiar preotul Bogdan Orzetic a oficiat slujba religioasă. Alexandra a 

primit un inel de la cel care avea să-i devină soț, iar evenimentul a fost sărbătorit cu câțiva prieteni. 

„Vrei să fii soția mea? Pentru tot restul vieții, cel puțin așa se spune”, a întrebat-o Gheorghe Nicai. 

Nimeni nu știa că relația dintre Alexandra și Gheorghe nu va dura prea mult, pentru că tânăra va 

începe o aventură cu popa din sat, așa cum îi spunea chiar ea preotului Orzetic. 

Cum a început totul 

Alexandra, tânăra care s-ar fi iubit pe ascuns cu preotul Orzetic din Scobâlțeni, a acceptat să vorbească 

despre aventura care a pus pe jar o comunitate întreagă. Reporterii BZI au găsit-o pe femeie și au aflat 

povestea de iubire dintre ea și fața bisericească. 

„Eu am început să vorbesc cu el la spovedanie… Atunci m-a întrebat cum sunt cu soțul meu, dacă 

avem relații, ce facem, cum facem… Nu știu de ce, dar i-am spus… Îmi plăcea să vorbesc cu el, să-i 

povestesc, vedeam că-i place”, a spus Alexandra. 

Astfel, a început relația dintre tânără și preot, relație ce avea ușor, ușor să se transforme. După 

spovedanie, tânăra a început să vorbească cu preotul la telefon. 

Preotul, interesat de viața intimă a enoriașei 

Poveștile despre viața sexuală a Alexandrei erau la ordinea zilei. 

„Vorbeam la telefon cu el și, la fel, îi povesteam ce făceam cu soțul seara… După ne-am mai întâlnit. 

Mie îmi plăceau ochii lui albaștri și cum arată… A fost ca o joacă”, a completat tânăra. 

Alexandra a spus că în timpul discuțiilor sale cu preotul a aflat că lucrurile dintre slujitorul Domnului 

și preoteasă nu mai merg atât de bine. 

„Popa îmi spunea că nu mai face lucruri cu preoteasa și cam asta a fost… Ne-am întâlnit și… s-a ajuns 

unde s-a ajuns”, a spus Alexandra. 

S-a aflat în tot satul 

Povestea poate nu ar fi ieșit la iveală niciodată, dacă Alexandra nu i-ar fi povestit cumnatei sale, cu lux 

de amănunte, întâlnirile cu preotul Orzetic. 

„Eu am greșit că i-am povestit cumnatei. Ea a văzut în seara de Înviere că vorbesc prin mesaje cu 

cineva. Nu vorbeam cu preotul, era altcineva. Cred că i-a spus soțului și după au pus ei la cale un 

plan”, a spus Alexandra. 

Cum tinerei îi place mult să povestească, i-ar fi spus cumnatei sale că are o aventură cu preotul. 

„Eu i-am spus ei de popă, iar ea tot mă întreba ce facem, cum facem și tot așa. Eu i-am povestit, că îmi 

plăcea că era interesată și voia să afle lucruri. Oricum, i-am zis și lucruri pe care nu le-am făcut… Nu 

știu de ce, dar îmi plăcea să-i povestesc”, a adăugat tânăra. 

Odată ce cumnata Alexandrei a aflat, totul a ajuns la urechile soțului tinerei, la Gheorghiță. Bărbatul a 

venit din străinătate și a vrut să clarifice situația. În edițiile viitoare, vă vom prezenta alte dezvăluiri 

făcute de Alexandra. Revenim! 

 

https://www.bzi.ro/imaginile-anului-avem-filmarea-amanta-popii-de-la-scobalteni-a-fost-ceruta-de-

nevasta-de-craciun-vrei-sa-fii-sotia-mea-pentru-tot-restul-vietii-cel-putin-asa-se-spune-

4513242?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local 

 

https://www.bzi.ro/imaginile-anului-avem-filmarea-amanta-popii-de-la-scobalteni-a-fost-ceruta-de-nevasta-de-craciun-vrei-sa-fii-sotia-mea-pentru-tot-restul-vietii-cel-putin-asa-se-spune-4513242?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local
https://www.bzi.ro/imaginile-anului-avem-filmarea-amanta-popii-de-la-scobalteni-a-fost-ceruta-de-nevasta-de-craciun-vrei-sa-fii-sotia-mea-pentru-tot-restul-vietii-cel-putin-asa-se-spune-4513242?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local
https://www.bzi.ro/imaginile-anului-avem-filmarea-amanta-popii-de-la-scobalteni-a-fost-ceruta-de-nevasta-de-craciun-vrei-sa-fii-sotia-mea-pentru-tot-restul-vietii-cel-putin-asa-se-spune-4513242?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Local
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4. Copiii din medii defavorizate ar putea merge la mare! „Prima mea vacanță” 

este o nouă tabără socială organizată de Asociația Studenților și 

Absolvenților de Teologie Ortodoxă-Asistență Socială - BZI, 29 Iulie 2022, 

de Andreea Timofte 
 

Asociația Studenților și Absolvenților de Teologie Ortodoxă-Asistență Socială (ASATAOS) 

organizează prima ediție a taberei sociale „Prima mea vacanță”, prin care dorește să le ofere o vacanță 

unor copii proveniți din familii defavorizate, cu posibilități reduse 

În Iași, dar și în România, sunt mulți copii pentru care vacanţa de vară este doar o perioadă ca oricare 

alta, copii care nu au plecat niciodată într-o vacanţă sau care nu au ieşit niciodată din propria 

comunitate. 

Un studiu realizat de „World Vision Romania” arată că 7 din 10 copii nu au mers niciodată în vacanţă 

sau în tabără la mare. 

O nouă tabără socială, organizată pe litoral 

Tabăra socio-educativă „Prima mea vacanță” este un proiect cu activitate social-filantropică, menit să 

contribuie la bunăstarea bio-psiho-socio-spirituală a unor copii cu posibilități financiare reduse, 

oferindu-le șansa de a experimenta activităţi noi, într-un cadru organizat, de a se responsabiliza, dar 

mai ales de a se distra şi de a-şi face prieteni noi. De asemenea, este un bun prilej pentru dezvoltarea 

independenței, creșterea încrederii în sine, întărirea abilităților sociale, exersarea abilităților de lider și 

pentru deschiderea de noi orizonturi și perspective, toate cu scopul de a le crea amintiri plăcute și de a 

facilita integrarea socială a acestor copiii din comunități marginalizate. 

Acest demers social-filantropic este organizat din dorința membrilor asociației de a fi alături de copiii 

cu rezultate bune la școală, dar a căror părinți nu au posibilitatea de a le oferi șansa să meargă într-o 

vacanță. Beneficiarii proiectului nu au fost până acum niciodată într-o tabără, nici la mare. Pentru ei, 

plaja, marea sau parcul de distracții de pe litoral sunt doar vise pe care nu îndrăznesc să le povestească. 

„În această tabără socială, ne propunem să trimitem la mare un număr de 10 copii, cu vârste cuprinse 

între 12 și 17 ani, proveniți din familii cu probleme sociale majore, aflate în risc de marginalizare 

socială. Printre beneficiari se numără și copiii familiei Vieriu, caz social pe care Asociația îl are în 

monitorizare. Așadar, vă invităm să ne fiți alături și să vă manifestați dragostea pentru aproape, printr-

un act de generozitate, susținând campania noastră”, a declarat asistentul social Ionela Brînză-Abunei, 

președinte ASATOAS. 

Mai mult de jumătate dintre copii nu fac niciun fel de activităţi educative pe timpul verii şi mai mult 

de doi din cinci copii n-au în comunitate spaţii unde să-și petreacă timpul liber, precum parcuri, bazine 

de înot sau trasee pentru drumeţii. 

„Anul trecut, în cadrul unei campanii sociale, am mers într-o tabără la mare cu 103 copii. Erau cu toții 

la prima întâlnire cu marea și cât de mare le-a fost bucuria… Nu credeam că un copil poate plânge de 

fericire doar când vede ceva, însă m-am înșelat. Când au pășit pentru prima dată pe plajă, când au 

văzut frumusețea răsăritului pe litoral, lacrimile copiilor străluceau pe chipurile lor de la razele 

soarelui. Da, plângeau de bucurie când au văzut marea, plângeau pentru că ceea ce era doar un vis 

acum devenise realitate și asta datorită oamenilor care, din puținul lor, au contribuit la bucuria acestor 

copii! Fericirea acelor copii și lacrimile de pe chipul lor nu erau altceva decât rugăciuni pentru toți cei 

care au susținut acea campanie și, cu siguranță, așa va fi și de această dată. Haideți să aducem speranță 

în inimile atât de mari ale celor mici, dar atât de lipsite de nădejde, de bucurie!”, a declarat pr. Andrei 

Mocanu, coordonatorul campaniei. 

Costurile pentru un singur copil sunt de 1350 de lei și sunt incluse toate facilitățile taberei (transport, 
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cazare, masă în regim all-inclusive, plimbare cu vaporașul, o zi la Aqua Park, turul orașului Constanța 

cu vizitarea Delfinariului, parc de distracții, petreceri tematice în fiecare seară și supravegherea de 

către animatori cu o vastă experiență). 

Persoanele care doresc să susțină acest demers social și să contribuie la bucuria copiilor care vor 

beneficia de acest proiect o pot face trimițând ajutorul în contul asociației, cu mențiunea „Prima mea 

vacanță”. 

Cont în lei, deschis la banca UniCredit Bank – RO93 BACX 0000 0019 8981 6000 

Pentru mai multe detalii despre acest proiect – 0756 277 365 – Pr. Andrei Mocanu, Coordonatorul 

Campaniei ,,Prima mea vacanță” 

 

https://www.bzi.ro/copiii-din-medii-defavorizate-ar-putea-merge-la-mare-prima-mea-vacanta-este-o-

noua-tabara-sociala-organizata-de-asociatia-studentilor-si-absolventilor-de-teologie-ortodoxa-

asistenta-4511342?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Eveniment-Social 

 

 

 

 

5. FOTO] Pompierii nemțeni, alături de copiii de la taberele din Văratec și 

Poiana Nemțișor - Ziar Targu Neamț, Facebook, Roman 24, 30 IUlie 2022, 

De Andreea Trăsnea  
 

„Prima tabără în care ne-am oprit a fost Tabăra de istorie de la Văratec organizată de Inspectoratul 

Școlar Județean Neamț. Acolo, printre povestirile despre istoria românilor, ne-am făcut loc cu 

poveștile noastre despre rolul pompierilor. 

A doua oprire a fost într-un loc parcă desprins din povești, în Poiana Nemțișor, unde ne-am întâlnit cu 

copiii din Tabăra organizată de Arhiepiscopia Iașilor„, precizează lt. Irina Popa, purtătorul de cuvânt 

al ISU Neamț. 

Prezentarea modului de comportare în cazul producerii unor situații de urgență, măsuri de acordare a 

primului ajutor și folosirea unui stingător au fost subiectele de discuții cu copiii din cele două tabere. 

ISU Neamț desfășoară astfel de activități pentru a se asigura că toți copiii, și nu numai, au o 

VACANȚĂ ÎN SIGURANȚĂ. 

 

https://www.ziartarguneamt.ro/foto-pompierii-nemteni-alaturi-de-copiii-de-la-taberele-din-varatec-si-

poiana-nemtisor 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03812hhMYu7W1VtTELA8WbJPN2m319j95fMJ

UVEnjEDNwtFxNu7MnmCFQVhfpbS4kHl&id=100067866052396 

 

https://roman24.ro/azi-pompierii-nemteni-au-fost-in-tabara/ 

 

 

 

6. „Buchetul Bogdãnita”- aranjament inedit-bio pentru Episcopul Ignatie! 

LOCAL - Vremea Nouă,1 august 2022, By Cezara MIRONICĂ 
 

SURPRIZA BIO…de sãrbãtoarea Sfântului Mare Mucenic si Tãmãduitor Pantelimon, Preasfintitul 

Pãrinte Ignatie, Episcopul Husilor, a sãvârsit Sfânta Liturghie la Mãnãstirea Bogdãnita, Protopopiatul 

Bârlad, cu prilejul hramului sfântului asezãmânt. Cu ocazia acestei slujbe, PS Ignatie a avut una dintre 

https://www.bzi.ro/copiii-din-medii-defavorizate-ar-putea-merge-la-mare-prima-mea-vacanta-este-o-noua-tabara-sociala-organizata-de-asociatia-studentilor-si-absolventilor-de-teologie-ortodoxa-asistenta-4511342?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Eveniment-Social
https://www.bzi.ro/copiii-din-medii-defavorizate-ar-putea-merge-la-mare-prima-mea-vacanta-este-o-noua-tabara-sociala-organizata-de-asociatia-studentilor-si-absolventilor-de-teologie-ortodoxa-asistenta-4511342?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Eveniment-Social
https://www.bzi.ro/copiii-din-medii-defavorizate-ar-putea-merge-la-mare-prima-mea-vacanta-este-o-noua-tabara-sociala-organizata-de-asociatia-studentilor-si-absolventilor-de-teologie-ortodoxa-asistenta-4511342?utm_source=website&utm_campaign=categorie&utm_medium=Eveniment-Social
https://www.ziartarguneamt.ro/foto-pompierii-nemteni-alaturi-de-copiii-de-la-taberele-din-varatec-si-poiana-nemtisor
https://www.ziartarguneamt.ro/foto-pompierii-nemteni-alaturi-de-copiii-de-la-taberele-din-varatec-si-poiana-nemtisor
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03812hhMYu7W1VtTELA8WbJPN2m319j95fMJUVEnjEDNwtFxNu7MnmCFQVhfpbS4kHl&id=100067866052396
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid03812hhMYu7W1VtTELA8WbJPN2m319j95fMJUVEnjEDNwtFxNu7MnmCFQVhfpbS4kHl&id=100067866052396
https://roman24.ro/azi-pompierii-nemteni-au-fost-in-tabara/
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cele mai „gustoase” surprize, care i-a „smuls” cel mai frumos zâmbet Preasfintitului Episcop, pe care 

l-a afisat vreodatã. A primit „Buchetul Bogdãnița” – Legume colorate, miere de albine, cãtinã, caș, 

vin, floare, grâu, lavandã, ceapã, usturoi, aromatice, toate puse într-un buchet special pentru PS 

Ignatie, Episcopul Hușilor. „Ne-am dorit sã plece de la noi de la Mânãstirea Bogdãniãa, cu un buchet 

special”, a spus Anca Ursu, detinãtoarea Fermei Ursu VS, care s-a numãrat, alãturi de cãlugãrii 

mânãstirii, printre organizatorii acestei zile de sãrbãtoare! 

 

https://www.vremeanoua.ro/buchetul-bogdanita-aranjament-inedit-bio-pentru-episcopul-ignatie/ 

 

 

 

7. Episcopia Hușilor: Andrei-Ștefan Bulgaru are nevoie de sprijinul nostru  - 

Știri Est, 1 august 2022, De catre Stiri Est 

 
Andrei-Ștefan Bulgaru are 19 ani și este student la USV-Iași, specializarea Controlul și Expertiza 

Produselor Alimentare. De loc, el este din localitatea Vutcani, județul Vaslui. 

În urmă cu 7 luni a fost diagnosticat cu cancer limfatic, mai exact limfom non-hodking tumora Burkit 

(un cancer al sistemului imunitar extrem de agresiv). 

A început ședințele de chimioterapie în țară, însă rezultatul celor 4 secvențe de chimioterapie de până 

acum a fost nefavorabil.  

Salvarea sa poate veni din Turcia, prin cure de chimioterapie și printr-un transplant de celule stem. 

Costurile pentru acest tratament sunt de 60.000 euro, cu mult peste puterea financiară a familiei sale. 

Puținul celor mulți poate să îi redea lui Andrei-Ștefan speranța și sănătatea!  

El și familia sa pot recunoaște iubirea lui Dumnezeu din solidaritatea cu care îi sprijinim!  

Ajutorul nostru poate face diferența! 

Donații pot fi făcute în următoarele conturi bancare: 

În euro: 

Titular: ANDREI BULGARU 

IBAN: RO44RZBR0000060023749954 

Valuta: EUR 

Nume banca: Raiffeisen Bank 

Cod Swift banca: RZBRROBU 

În lei: 

Titular: ANDREI BULGARU 

IBAN: RO14RZBR0000060023048893 

Valuta: Lei 

Nume banca: Raiffeisen Bank 

Cod Swift banca: RZBRROBU 

Nume banca: Revolut 

Titular: Stefan Bulgaru 

Cont LEI 

IBAN: RO64 BREL 0005 5133 4295 0100 

Cont EURO 

LT09 3250 0113 6121 6572 

Bico Industries danalis fast food 

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, daţi LIKE      paginii noastre de Facebook, mulțumim 

 

https://stiriest.ro/2022/08/01/episcopia-husilor-andrei-stefan-bulgaru-are-nevoie-de-sprijinul-nostru/ 

https://www.vremeanoua.ro/buchetul-bogdanita-aranjament-inedit-bio-pentru-episcopul-ignatie/
https://stiriest.ro/2022/08/01/episcopia-husilor-andrei-stefan-bulgaru-are-nevoie-de-sprijinul-nostru/
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8. Pelerinaj cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Adam în 

140 de parohii din Galați - Ziarul Evenimentul, 1 August 2022 

 
Pelerinajul cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Adam va străbate peste 140 de 

parohii din judeţul Galaţi în perioada 1-14 august, informează Biroul de presă al Arhiepiscopiei 

Dunării de Jos. 

Potrivit sursei citate, în acest an, peste 140 de parohii din cele cinci protopopiate ale judeţului Galaţi se 

pregătesc ca în perioada postului Adormirii Maicii Domnului să primească cu bucurie, cu evlavie şi cu 

credinţă acest odor de mare preţ aflat în patrimoniul sacru al Eparhiei Dunării de Jos. 

"În Eparhia Dunării de Jos a devenit deja o tradiţie ca în toată perioada postului Adormirii Maicii 

Domnului, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, să se 

organizeze o procesiune cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, în 

majoritatea parohiilor din protopopiatele judeţului Galaţi", au anunţat reprezentanţii arhiepiscopiei. 

Icoana va fi prezentă în perioada 1-3 august în protopopiatul Târgu Bujor, 3-7 august în protopopiatul 

Galaţi, 7-8 august în protopopiatul Covurlui, 9-14 august în protopopiatele Tecuci şi Nicoreşti. 

Icoana va fi adusă înapoi la Mănăstirea Adam, pentru ca duminică, 14 august, începând cu ora 16,00, 

să fie oficiată slujba Privegherii, după ce icoana va fi purtată în procesiune până la altarul de vară al 

mănăstirii. 

Aici, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un mare sobor de 

ieromonahi, preoţi şi diaconi va săvârşi slujba Prohodului Maicii Domnului, în prezenţa evlavioşilor 

credincioşi veniţi la această mare sărbătoare închinată Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu.   

 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/mistic/pelerinaj-cu-icoana-facatoare-de-minuni-a-maicii-

domnului-de-la-adam-in-140-de-parohii-din-galati--217530695.html 

 

 

 

9. PRO VITA București cere demiterea Purtătorului de Cuvânt al Patriarhiei, 

după poziția sa confuză, anticreștină și antiumană, de susținere a 

avorturilor. La fel și cititorii ActiveNews: VASILE BĂNESCU NU 

REPREZINTĂ BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ - Active NEws, 2 

August 2022, DE ACTIVENEWS ȘI PRO VITA BUCUREȘTI  
 

Din Jurământul lui Hipocrat (aprox.400 î.Hr.), încălcat azi cu bocancii de „specialiștii” pandemiei, 

dintre care unii s-au cocoțat tocmai pe crucile Patriarhiei: „Nu voi prescrie niciodată o substanță cu 

efecte mortale, chiar dacă mi se cere, și nici nu voi da vreun sfat în această privință. Tot așa nu voi da 

unei femei un remediu abortiv.”  

„Ne vedem nevoiți să cerem destituirea sau demisia lui Vasile Bănescu din funcție. Să îi ia cu dânsul 

și pe „intelectualii lui Băsescu” infiltrați pe la Trinitas, sub a căror influență nocivă se află.”, a 

transmis Asociația Pro Vita București după ieșirea anticreștină și antiumană a purtătorului de cuvânt al 

Patriarhiei, Vasile Bănescu, care, chipurile expunând poziția Bisericii, susținea avorturile „justificate 

medical”. 

La fel de „justificate medical” probabil ca și „vaccinurile” experimentale dezvoltate „științific” prin 

folosirea de celule fetale de la copii avortați de vii și totodată cauzatoare de efecte adverse grave care 

https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/mistic/pelerinaj-cu-icoana-facatoare-de-minuni-a-maicii-domnului-de-la-adam-in-140-de-parohii-din-galati--217530695.html
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/mistic/pelerinaj-cu-icoana-facatoare-de-minuni-a-maicii-domnului-de-la-adam-in-140-de-parohii-din-galati--217530695.html
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merg până la moarte și cu o eficiență reală „anti-Covid” de 0,84%. 

În același timp, Bănescu de la Patriarhie mai asimila totalitarismului interzicerea avorturilor (deci a 

crimei - situație existentă în Polonia conservatoare de azi) deși, de fapt, regimurile totalitare bolșevice 

și naziste sunt cele care au introdus prin lege crima avortului. Dar nu, printr-o contorsiune care merge 

până la fractură de logică, pentru Bănescu, cei care doresc interzicerea avorturilor sunt „totalitariști”. 

Ne întrebăm serios dacă nu cumva vaccinul ARNm i-a șters complet din memorie conținutul Sfintei 

Scripturi, unde Sfântul Duh o ține numai în „totalitarisme” cu privire la avort. Și nu numai... Dar, 

tindem să credem, exact asta și-a propus nestimatul purtător de vorbe al Bisericii Paralele (sau 

Profunde?, ca să preluăm fără vreo conotație anume termenul american pentru Statul Paralel folosit și 

de Arhiepiscopul Vigano în privința Vaticanului): să arunce asupra apărătorilor vieții - așa cum este ea 

definită în Carta PRO VITA. Principii teologice, antropologice și morale - anatema progresistă de 

„totalitariști”. 

Observăm că dl. Bănescu cade din nou sub osânda Sfântului Apostol Pavel: "Dacă chiar noi sau un 

înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anathema” (Galateni 

1:8). 

Cititorii ActiveNews au sancționat și ei derapajul lui Bănescu și au cerut în comentarii demiterea 

personajului. Cu adevărat, VASILE BĂNESCU NU REPREZINTĂ BISERICA ORTODOXĂ 

ROMÂNĂ. Nu ne rămâne decât să ne raliem poziției cititorilor noștri și a Asociației Pro Vita 

București, emise astăzi, de scoaterea Sfintei Cruci, cât și a celei științifice și duhovnicești emise de 

Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro Vita din România. 

Fie ca scoaterea Sfintei Cruci de astăzi să purifice și să aducă tuturor lumina cea neînserată spre marea 

sărbătoare a Schimbării la Față! 

În continuare are cuvântul Pro Vita București: 

Poziția exprimată de Vasile Bănescu referitoare la avort: confuză, vulnerabilă și exploatată de presă 

Câteva precizări pe marginea recentei poziții exprimate public pe subiectul avortului și dreptului la 

viață de dl. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române. 

1. Din perspectiva seculară, legislația care apără viața umană nu poate fi totalitară. 

Avortul este un act contrar vieții, provocator de moarte; or, instrumentele juridice internaționale 

consacră și garantează exclusiv dreptul la viață. Nu este posibil ca legea să consacre în același timp 

dreptul la viață și să legitimeze acte producătoare de moarte. Este o contradicție logică. 

Viața umană este atât un „bun comun” al societății, cât și un „bun privat” de care se bucură fiecare și 

care este recunoscută la nivel internațional ca un drept primordial. Principiul sanctității vieții este 

protejat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și recunoscut de Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului, care afirmă că dreptul la viață este un atribut inalienabil al ființelor umane și 

reprezintă valoarea supremă în ierarhia drepturilor omului. Prin urmare, statele au obligația de a 

proteja viața prin lege. Curtea nu a exclus niciodată viața prenatală din sfera de aplicare a Convenției, 

recunoscând că orice copil încă nenăscut aparține speciei umane. Convenția și Curtea au lăsat la 

latitudinea statelor să deroge, într-o anumită măsură, de la această protecție; însă, statele care respectă 

în întregime sfera de aplicare a acestui principiu și care protejează în oricare circumstanțe viața înainte 

de naștere își respectă pe deplin obligațiile care decurg din tratate. 

Această situație ideală este ceea ce dl. Vasile Bănescu numește, eronat, o „interzicere totalitară a 

avortului”. 

Polonia este acum, așa după cum se cunoaște, „zona zero” a luptei pentru curățarea legislației seculare 

de fărădelegea avortului prin recunoașterea și ocrotirea dreptului la viață în fază prenatală, pentru 

oricare copil. 

Prin contrast față de Polonia, din păcate, România permite (nu pedepsește) avortul provocat, lipsind 

victima acestuia de instrumentele juridice necesare pentru a fi protejată. Cu toate că nimeni dintre 

legiuitorii români nu pune la îndoială faptul că embrionul uman este viu și că este o ființă umană, lui 

nu i se recunoaște calitatea de persoană. O astfel de interpretare este fundamental greșită și contrară 
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realității biologice; nu se poate face o astfel de deosebire între viața intrauterină și viața de după faptul 

nașterii. 

Subliniem că normele privitoare la dreptul familiei și al copilului formează un ansamblu unitar și 

coerent ce își are izvorul chiar în natura persoanei umane, iar legiuitorul de bună-credință nu poate 

ignora obiectivitatea faptelor naturale. Orice știrbire a acestei continuități duce la aberații juridice, 

normative și culturale de tipul celor care acum metastazează în Occident și contra cărora dl. Bănescu 

se poziționează, în subsidiar, atunci când face referire (în mod corect) la civilizația europeană și la 

temelia acesteia în creștinism și legea naturală. 

Însă, în fapt, noi considerăm că întreaga discuție pe tema actului de legiferare ar fi trebuit refuzată sau 

evitată. Biserica nu este organ legiuitor; ca atare, nu se poate substitui Parlamentului, unicul 

responsabil pentru reglementarea regimului juridic al avortului. Există, în schimb, legea proprie a 

Bisericii Ortodoxe, care condamnă dintotdeauna avortul și canonisește femeia care avortează și pe cei 

care practică avortul. Sfinții Părinți numesc avortul „omor” sau „ucidere”. Din păcate, nicio referire la 

acest aspect din partea d-lui Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. 

2. Nu există justificare medicală pentru niciun avort. 

Expresia „avort justificat medical”, utilizată în mod nefericit de dl. Bănescu, este de evitat în orice 

condiții, întrucât este creată de industria relațiilor publice occidentală – colaboratoare apropiată a 

rețelelor de lobby și clinicilor de avorturi – special pentru a sugera că avortul este doar o altă formă de 

„îngrijire a sănătății”. Nu este adevărat. Nu există rezultate terapeutice ale avortului, în nicio situație, 

căci sarcina nu este o afecțiune; or, scopul medicinei este exclusiv unul taumaturgic. 

Este adevărat că există cazuri în care medicii trebuie să ia decizii foarte dificile. Punând la egalitate 

viața copilului nenăscut și a mamei acestuia, medicii pot să urmeze în mod licit tratamente care, 

neintenționat și indirect, ca o consecință colaterală, duc la moartea copilului nenăscut. Asemenea 

situații însă nu numai că se petrec extrem de rar, dar ele nu sunt, de fapt, avorturi, pentru că nu 

urmăresc provocarea morții copilului nenăscut, ci salvarea vieții femeii.  

Într-adevăr, Bănescu nu se referă explicit la avortul „terapeutic”, însă distincția se pierde în noianul de 

cuvinte și expresii de care dl. Bănescu, după opinia noastră, abuzează. 

Pe măsură ce tehnologia avansează, sub acoperirea aceleiași „justificări medicale” în sistemul sanitar 

este încurajată activ depistarea sistematică a „problemelor” reale sau potențiale ale copilului nenăscut, 

aflat în dezvoltare, chiar și a acelora care nu se ridică la nivelul unor boli sau dizabilități reale (de 

exemplu, simpla susceptibilitate la anumite boli sau la un IQ mai redus sau mai puțină robustețe 

fizică). Astfel de operațiune sistematică are un singur scop: aplicarea în masă a practicilor de selecție a 

speciei umane (eugenie), fie ele oficiale, fie prin presiunea unei societăți din ce în ce mai adverse 

persoanelor suferinde și a unei logici contabilicești care măsoară viața umană în productivitate. 

Azi, un număr foarte mare de avorturi se fac cu recomandarea medicului. Cu alte cuvinte, ceea ce 

începe cu o „justificare medicală”, se termină, inevitabil, prin politici eugenice. Pentru acest motiv noi 

nu putem fi de acord cu nicio paralelă între medicină și avort. 

3. Un autogol de comunicare. Sau „o greșeală neforțată”, ca în tenis 

Urmarea cea mai nefericită a „clarificărilor” deloc clare transmise de dl. Bănescu fost preluarea în 

presa seculară, cu mare plăcere și pe spații ample, a opiniilor purtătorului de cuvânt lal Patriarhiei, sub 

titluri precum „Biserica nu susține interzicerea totalitară a avortului”, sau, mai rău „Biserica nu este 

împotriva unui avort”. Adevărat, unele din aceste titluri sunt contorsiuni grotești. Dar tocmai pentru că 

este specialist în comunicare, V. Bănescu ar fi trebuit să știe că presa nu este prietenă a Bisericii și că 

subiecte atât de sensibile trebuie abordate cu mare atenție, în cuvinte puține și clare – sau deloc, pentru 

a nu lăsa spațiu de speculații și interpretări. 

„Vina” că unele ziare scriu că Biserica ar legitima un avort aparține și d-lui Bănescu, a cărui exprimare 

pretențioasă e lipsită de concizia pe care ar pretinde-o. 

Din păcate, ecoul declarațiilor atinge și munca noastră, a organizațiilor pro-viață. De aici înainte vom 

avea de depășit nu doar ostilitatea adversarilor, ci și barierele create în mod inutil prin aceste aserțiuni 



10 

 

 

 

 

 

 

a căror critică (întemeiată!) poate crea impresia unei critici aduse, în fapt, Bisericii, ceea ce nu este 

cazul și nici nu poate fi vreodată. 

Subliniem, la fel ca și colegii de la Federația PRO VITA Ortodoxă, că organizația noastră este fidelă 

învățăturii de credință a Bisericii Ortodoxe cu privire la valoarea unică în fața lui Dumnezeu a vieții 

persoanei umane de la concepere și până la moartea naturală – și nu opiniilor funcționarilor 

administrației ecleziastice. 

Asociația Pro Vita București 

Colaj de titluri din presă (via ActiveNews): 

 

https://www.activenews.ro/opinii/PRO-VITA-Bucuresti-cere-demiterea-Purtatorului-de-Cuvant-al-

Patriarhiei-dupa-pozitia-sa-confuza-anticrestina-si-antiumana-de-sustinere-a-avorturilor.-La-fel-si-

cititorii-ActiveNews-VASILE-BANESCU-NU-REPREZINTA-BISERICA-ORTODOXA-

ROMANA-175217 

 

 

 

 

10. Av. Gheorghe Piperea: Recensământul hibrid (online + față în față + radio-

șanț) s-a terminat ieri, cu un eșec răsunător. Este cazul ca vinovații să 

plătească - nu numai cu funcția, ci și cu averea - AActive News, 1 August 

2022, DE AV. GHEORGHE PIPEREA 
 

Recensământul hibrid (online + față în față + radio-șanț) s-a terminat ieri, cu un eșec răsunător. Mai 

mult de 1,5 milioane de persoane din „ținta” de 19 milioane au rămas complet nerecenzați. În 

București situația este cea mai ridicolă pentru INS și primării - peste 450 de mii de persoane (30% din 

populația de 1,8 milioane*) nu s-au recenzat. 

Ca să îi iasă măsurătorile prognozate, INS va apela acum la „date agregate”, adică la informații care 

sunt deja în sistem - la evidența populației, la cadastru și la registrele agricole, la serviciile de 

informații, la autoritatea electorală, la bănci etc. Să vedem cum se vor respecta dispozițiile legale 

relative la protecția datelor cu caracter personal (GDPR) - probabil că nu se vor respecta și vor ieși 

scandaluri administrative și judiciare. Ceea ce, pentru un răutăcios justițiar ar trebuie să fie un motiv 

de entuziasm. Numai că, în acest demers eșuat s-au cheltuit deja 80 de milioane de euro, din bani 

publici. 

Sarcastic, mai mult de două milioane de inși care s-au „autorecenzat” au fost anunțați că au greșit 

operațiunea digitală (mă întreb dacă au luat-o toți, de la capăt, cu recenzarea față în față sau, 

dimpotrivă, au omis să o facă și au fost supuși riscului de amendă), câteve mii de oameni au fost 

amendați și câteva milioane au fost amenințați cu amenda (că nu preasvea frici populația), mii de inși 

au fost ținuți ore întregi la cozi, la „centrele de recenzare” (cam la fel cum unii au stat la cozi la 

vakseenare sau la testare în parcarea mall-ului). În plus, urmează o avalanșă de procese, care vor mai 

alimenta un picuț rolul instanțelor, care este, desigur, foarte aerisit. 

O chestiunea extrem de gravă, nerezolvată de acest recensământ eșuat, este cea a numărului real al 

populației și al votanților. Suntem 19 milioane, din care 14-15 milioane de cetățeni cu drept de vot? 

Rămânem pe calculele anterioare, utilizate de sts pentru a „corecta” rezultatul votului? Avocatul 

Poporului spunea, într-un raport din 2021, că sunt nu mai puțin de trei rânduri de astfel de cifre - unul, 

la INS, al doilea, la MAI, al treilea, la AEP. De aici și paradoxul de a avea o populație de 19 milioane 

și un număr aproape egal de alegători, deși copiii până la 18 ani (minim 3-4 milioane de persoane) nu 

au drept de vot. Dar, mă rog, poate nu mă pricep eu la aritmetica ermetic-electorală. 

Bun, câteva precizări, pentru a evita întrebări repetitive: 

https://www.activenews.ro/opinii/PRO-VITA-Bucuresti-cere-demiterea-Purtatorului-de-Cuvant-al-Patriarhiei-dupa-pozitia-sa-confuza-anticrestina-si-antiumana-de-sustinere-a-avorturilor.-La-fel-si-cititorii-ActiveNews-VASILE-BANESCU-NU-REPREZINTA-BISERICA-ORTODOXA-ROMANA-175217
https://www.activenews.ro/opinii/PRO-VITA-Bucuresti-cere-demiterea-Purtatorului-de-Cuvant-al-Patriarhiei-dupa-pozitia-sa-confuza-anticrestina-si-antiumana-de-sustinere-a-avorturilor.-La-fel-si-cititorii-ActiveNews-VASILE-BANESCU-NU-REPREZINTA-BISERICA-ORTODOXA-ROMANA-175217
https://www.activenews.ro/opinii/PRO-VITA-Bucuresti-cere-demiterea-Purtatorului-de-Cuvant-al-Patriarhiei-dupa-pozitia-sa-confuza-anticrestina-si-antiumana-de-sustinere-a-avorturilor.-La-fel-si-cititorii-ActiveNews-VASILE-BANESCU-NU-REPREZINTA-BISERICA-ORTODOXA-ROMANA-175217
https://www.activenews.ro/opinii/PRO-VITA-Bucuresti-cere-demiterea-Purtatorului-de-Cuvant-al-Patriarhiei-dupa-pozitia-sa-confuza-anticrestina-si-antiumana-de-sustinere-a-avorturilor.-La-fel-si-cititorii-ActiveNews-VASILE-BANESCU-NU-REPREZINTA-BISERICA-ORTODOXA-ROMANA-175217
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(i) după expirarea ultimului termen al recensământului nu se mai pot aplica legal amenzi pentru 

refuzul recenzării; 

(ii) cei amendați deja pot face plângere la judecătoria de domiciliu, în termen de 15 zile, care este 

suspensivă de executare; motivația principală este caracterul neconstituțional al OUG nr.19/2020 

(chestie pe care am explicat-o de mai multe ori aici), precum și neîncadrarea, concretă, în ipoteza 

„refuzului” de recenzare (de exemplu, nu ai fost acasă, nu ai deschis ușa, nu locuiești în imobilul 

vizitat de recenzor, nu te poți deplasa, întrucât ești în străinătate), precum și pentru foarte multe 

chestiuni de greșeli formale ale recenzorului ori ale organului care aplică amenda; 

(iii) mai ales cei care s-au „autorecenzat” pot acționa pe oricine și orice instituție în justiție sau pot 

reclama la autoritatea națională pentru protecția datelor cu caracter personal pentru culegerea ilegală 

sau pentru prelucrarea greșită/ilegitimă a acelor date; sunt foarte mulți astfel de potențiali 

petenți/reclamanți care m-au contactat pentru demersuri administrative/judiciare în acest sens, întrucât 

consideră că foarte multe întrebări din formular erau ne-la-locul-lor sau pentru că și-ai văzut online 

aceste dare, imediat ce le-au completat; responsabilitatea, inclusiv patrimonială, e foarte mare - pot fi 

date amenzi sau despăgubiri de milioane de euro; 

(iv) cei interesați pot ataca în justiție procedura sau formularul în sine de recenzare; unele întrebări au 

fost ridicole, altele indecente (de ex., „ești persoană aflată în întreținerea altei persoane, care nu îți este 

rudă”; „ce boli ai avut în noiembrie 2021”; „ce ai făacut/cu ce te-ai tratat în perioada pandemiei” etc.); 

(v) nu am fost recenzat, nici online, nici pe calea normală, prin vizita acasă a recenzorului; pur și 

simplu, nu m-a căutat nimeni, iar la cozi la recenzare cu mici și bere nu aveam intenția să mă așez, 

oricum. 

Așa fiind, este cazul ca vinovații de eșec să plătească - nu numai cu funcția, ci și cu averea. 

*aceasta cifră „oficială” este cu mult sub cea reală, care depășește 3,5 milioane 

 

https://www.activenews.ro/opinii/Av.-Gheorghe-Piperea-Recensamantul-hibrid-online-%2B-fata-in-

fata-%2B-radio-sant-s-a-terminat-ieri-cu-un-esec-rasunator.-Este-cazul-ca-vinovatii-sa-plateasca-nu-

numai-cu-functia-ci-si-cu-averea-175408 

 

 

 

11. ÎPS Teodosie a câștigat procesul cu Poliția Română. Amenda dată de Poliția 

Constanța după slujba de Bobotează trebuie plătită de polițiștii care au 

abuzat de funcție: A FOST ILEGALĂ! - Active Newsm 2 August 2022, DE 

ALESANDRU ANGHEL 

 
ÎPS Teodosie a câștigat procesul cu Poliția Română după ce a ieșit din izolare pentru a săvârși slujba 

din 24 ianuarie, a transmis marți avocatul Adrian Cuculis. Și amenda de 1.000 de lei a fost anulată. 

Potrivit avocatului, ÎPS Teodosie, citat de Cotidianul, amendat de Poliția din Constanța că nu a 

respectat măsura abuzivă a izolării la domiciliu, a câștigat procesul cu Poliția Română. 

De asemenea, s-a anulat amenda de 1.000 de lei. Polițiștii trebuie să o plătească. 

„Se și constată ca slujba din 24 ianuarie de pe faleza cazinoului din Constanța a fost săvârșită în mod 

legal. Procesul l-am pornit în ianuarie iar după 8 luni de zile am reușit să dovedim că ÎPS Teodosie a 

fost amendat pe nedrept și „izolat” în mod abuziv”, spune avocatul Adrian Cuculis. 

ÎPS Teodosie a oficiat slujba în biserică, dar era acuzat că ar fi trebuir să fie în izolare pentru că a 

intrat în contact cu o persoană confirmată cu Covid-19, deși avea un test care confirma că nu avea 

Covid. 

„Dacă ne ascundem de sărbători înseamnă că vrem să fim biruiți de boală. Cine nu crede, să stea de-o 

parte, să nu critice, să nu îi oprească pe cei ce cred”, spunea Arhiepiscopul Tomisului. 

https://www.activenews.ro/opinii/Av.-Gheorghe-Piperea-Recensamantul-hibrid-online-%2B-fata-in-fata-%2B-radio-sant-s-a-terminat-ieri-cu-un-esec-rasunator.-Este-cazul-ca-vinovatii-sa-plateasca-nu-numai-cu-functia-ci-si-cu-averea-175408
https://www.activenews.ro/opinii/Av.-Gheorghe-Piperea-Recensamantul-hibrid-online-%2B-fata-in-fata-%2B-radio-sant-s-a-terminat-ieri-cu-un-esec-rasunator.-Este-cazul-ca-vinovatii-sa-plateasca-nu-numai-cu-functia-ci-si-cu-averea-175408
https://www.activenews.ro/opinii/Av.-Gheorghe-Piperea-Recensamantul-hibrid-online-%2B-fata-in-fata-%2B-radio-sant-s-a-terminat-ieri-cu-un-esec-rasunator.-Este-cazul-ca-vinovatii-sa-plateasca-nu-numai-cu-functia-ci-si-cu-averea-175408
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„Apa sfințită de la Bobotează combate și bolile și toți microbii. Slujbele nu se schimbă în pandemie, ci 

rămân aceleași. Dumnezeu biruiește și bolile, și pe cel viclean!” - a explicat ÎPS Teodosie pentru toate 

urechile. FOTO de la Bobotează: 

 

https://www.activenews.ro/stiri/IPS-Teodosie-a-castigat-procesul-cu-Politia-Romana.-Amenda-data-

de-Politia-Constanta-dupa-slujba-de-Boboteaza-trebuie-platita-de-politistii-care-au-abuzat-de-functie-

A-FOST-ILEGALA-175418 

 

 

 

12. Instanţa îl face scăpat pe Arhiepiscopul Tomisului de una dintre cele trei 

amenzi pentru nerespectarea carantinei- ZDI, 2 August 2022 
 

Una dintre cele trei amenzi primite de Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, în luna 

ianuarie, pentru că nu ar fi respectat carantina, a fost anulată, marţi, de Judecătoria Constanţa, decizia 

instanţei nefiind definitivă. 

Judecătoria Constanţa a decis să admită în partea plângerea formulată de Teodosie Petrescu împotriva 

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.  

"Anulează în parte procesul verbal seria PF nr. 0089507 din data de 24.01.2022, cu referire la 

contravenţia prevăzută şi sancţionată de art. 65 lit. i) şi art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, pentru care 

s-a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 1.000 lei. Menţine în rest procesul 

verbal ca legal şi temeinic. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel 

de depune la Judecătoria Constanţa”, se arată în minuta instanţei.  

Articolul 65, litera I din Legea 55/2020 se referă la "desfăşurarea de către organizatori a unor 

mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori a unor 

întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în 

spaţii închise, cu nerespectarea măsurilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a”.  

Avocatul Adrian Cuculiş consideră că prin această decizie s-a dovedit că ÎPS Teodosie a fost amendat 

pe nedrept.  "ÎPS Teodosie, amendat de catre poliţia din Constanţa că nu a respectat măsura abuzivă a 

izolării la domiciliu, câştigă procesul cu Politia Română şi anulează amenda de 1000 de lei, dar se şi 

constată că slujba din 24 ianuarie de pe faleza Cazinoului din Constanţa a fost săvârşită în mod legal. 

Procesul l-am pornit în ianuarie, iar 8 luni de zile am reuşit să dovedim că ÎPS Teodosie a fost 

amendat pe nedrept şi <<izolat>> în mod abuziv”, a afirmat avocatul Cuculiş.  

Arhiepiscopul Tomisului a fost amendat, în 24 ianuarie, de trei ori, de poliţiştii constănţeni, valoarea 

totală a sancţiunilor fiind de 3.000 de lei. 

Prima amendă a fost luată de IPS Teodosie în timp oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală 

"Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa. A doua sancţiune a venit la o manifestare culturală 

dedicată Zilei Unirii Principatelor, pe faleza Cazinoului. Ultima amendă i-a fost dată Arhiepiscopului 

Tomisului în Sala Magna a Centrului Eparhial Tomis la conferinţa "România, vechea vatră a Europei”, 

susţinută de către acad. prof. Constantin Barbu. 

Arhiepiscopul Tomisului se afla în carantină deoarece revenise din Iordania, ţară care se afla atunci în 

zona roşie. El a atacat şi decizia de carantină, dar cererea sa a fost respinsă de către două instanţe. 

Celelalte două amenzi au fost, de asemenea, contestate de către Arhiepiscopul Tomisului, termenele 

acordate în cele două dosare fiind 28 septembrie, respectiv 26 octombrie. 

 

https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/instanta-il-face-scapat-pe-arhiepiscopul-tomisului-de-una-dintre-cele-

trei-amenzi-pentru-nerespectarea-carantinei--329896.html 

 

https://www.activenews.ro/stiri/IPS-Teodosie-a-castigat-procesul-cu-Politia-Romana.-Amenda-data-de-Politia-Constanta-dupa-slujba-de-Boboteaza-trebuie-platita-de-politistii-care-au-abuzat-de-functie-A-FOST-ILEGALA-175418
https://www.activenews.ro/stiri/IPS-Teodosie-a-castigat-procesul-cu-Politia-Romana.-Amenda-data-de-Politia-Constanta-dupa-slujba-de-Boboteaza-trebuie-platita-de-politistii-care-au-abuzat-de-functie-A-FOST-ILEGALA-175418
https://www.activenews.ro/stiri/IPS-Teodosie-a-castigat-procesul-cu-Politia-Romana.-Amenda-data-de-Politia-Constanta-dupa-slujba-de-Boboteaza-trebuie-platita-de-politistii-care-au-abuzat-de-functie-A-FOST-ILEGALA-175418
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/instanta-il-face-scapat-pe-arhiepiscopul-tomisului-de-una-dintre-cele-trei-amenzi-pentru-nerespectarea-carantinei--329896.html
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/instanta-il-face-scapat-pe-arhiepiscopul-tomisului-de-una-dintre-cele-trei-amenzi-pentru-nerespectarea-carantinei--329896.html
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13. Ce ar însemna retragerea Papei Francisc pentru Biserica Catolică. Soluții 

pentru un pontificat mai lung - Libertatea, 2 August 2022, De Cristina Radu 

 
Papa Francisc ar putea fi al treilea papă în istoria Bisericii Catolice care se retrage și al doilea 

consecutiv, după Benedict, în 2013. Chiar dacă Papa Francisc, în vârstă de 85 de ani, se va retrage sau 

nu, Biserica Catolică trebuie să se gândească la viitorul ei în ceea ce privește papalitatea, scrie The 

Conversation. Publicația analizează provocările cu care se confruntă biserica: vârsta înaintată a 

fiecărui papă, popularitatea lui adusă prin rețelele sociale și autoritatea pe care cardinalii ar trebui să o 

sacrifice alegând pe cineva mai tânăr. „Mă simt bine, mă vindec repede”, spunea Papa Francisc într-un 

interviu recent, referindu-se la operația la genunchi care l-a forțat să se deplasese într-un scaun rulant. 

El a dat asigurări că nu are niciun plan de a se retrage de la conducerea Bisericii Catolice. Într-un alt 

interviu, liderul catolic, în vârstă de 85 de ani, a lăsat totuși deschisă această posibilitate, dacă 

sănătatea i se va șubrezi prea mult. Suveranul Pontif a spus că intenționează să-și continue activitatea 

și că va fi „ghidat de Dumnezeu” atunci când va fi cazul să abdice, dacă va fi cazul. „Schimbarea unui 

papă nu este o catastrofă”, le-a spus el jurnaliștilor dintr-un scaun cu rotile, potrivit BBC. Papa 

Francisc este al 266-lea episcop al Romei și papă al Bisericii Catolice, din 2013. Ce ar însemna 

retragerea Papei Francisc pentru Biserica Catolică? Ar putea crea un precedent, având în vedere că ar 

fi al doilea consecutiv care renunță la scaunul de lider, după Papa Benedict? Până la moarte Pentru 

catolici, este important ca un papă să rămână lider până la moarte. S-a întâmplat cu Papa Ioan Paul al 

II-lea, care a devenit șeful Bisericii Catolice la 58 de ani, fiind atunci cel mai tânăr din istorie. 

Pontificatul său a durat 26 de ani Milioane de oameni din întreaga lume s-au strâns în Piața Sfântul 

Petru din Roma pentru a-l conduce pe ultimul drum, în 2005. Este o tradiție sprijinită de motive pur 

teologice: papa este legătura dintre oameni, biserică și Iisus Hristos. Dar la fel de importantă pentru 

această tradiție, notează The Conversation, este poziția temporară a papei de lider al Vaticanului. Iar 

odată cu ea vine și modul în care este acesta ales. Chiar dacă Papa Francisc guvernează un teritoriu 

mic, este, totuși, ultimul monarh absolut din Europa. De secole, familiile aristocrate din Roma s-au 

luptat pentru tron și pentru controlul statelor papale care au ocupat cândva mare parte din centrul 

Italiei. Unii conducători, de exemplu Paul al III-lea și Urban al VIII-lea, erau cunoscuți pentru corupția 

și nepotismul lor. Puterea și influența familiilor lor s-a încheiat doar odată cu moartea lor. Influența 

cardinalilor sau de ce este mereu ales un Papă în vârstă Nu este și cazul capetelor papale din trecutul 

mai apropiat, însă modul în care sunt alese nu s-a schimbat prea mult. Și nici motivele alegătorilor, 

adică colegiul cardinalilor. Un papă de o vârstă înaintată înseamnă o conducere scurtă. Cardinalii vor 

să asigure că nu trebuie să aștepte mult ca să-l schimbe. Moartea unui papă le oferă, așadar, acestora 

oportunitatea de a-și exercita influența. Din nou. Cei 9 papi dinaintea Papei Francisc care aveau peste 

75 de ani la momentul numirii lor la conducerea Vaticanului au servit în medie 5-7 ani, arată o analiză 

din 2013. A existat o perioadă în istoria bisericii, începând cu 1740, când au fost aleși papi între 56 și 

68 de ani. Aceștia au condus în medie Biserica până la 15 ani. Bătrânețea înseamnă, practic, pentru 

cardinali, ocazia de a-și revizui alegerea mai devreme, concluzionează The Conversation. Cum au 

influențat rețelele sociale papalitatea Dezvoltarea mass-media, a rețelelor sociale și a modurilor de a 

călători în lume au influențat și ele Vaticanul. Papa Paul al VI-lea a fost primul papă care a ieșit din 

Italia de când Napoleon a cucerit Roma, și primul care a vizitat Statele Unite, Australia și Israel. Papa 

Ioan Paul al II-lea a devenit însă un superstar, călătorind mai mult, vorbind mai mult. În ziua de azi, 

orice pas pe care-l face Papa Francisc, orice comentariu sau anunț, pot fi urmărite de credincioși pe 

Twitter și YouTube. Cu toate astea, modernizarea tuturor lucrurilor s-a dovedit a fi potirul cu otravă 

pentru papalitate, scrie The Conversation. Tehnologia i-a crescut vizibilitatea și a creat mai multe 
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așteptări printre credincioși, așteptări pe care papii se străduiesc să le atingă. Presiunea rețelelor 

sociale și solicitările de comunicare din partea presei sunt constante și reprezintă, în același timp, o 

zonă mai puțin familiară pentru Suveranul Pontif, oricare ar fi el. Rolul de papă a devenit mai dinamic, 

mai greu. În același timp, progresele în medicină sunt o provocare și mai mare când oamenii trăiesc 

mai mult, iar sănătatea bună nu ține pasul cu vârstă înaintată. În 2013, Papa Benedict al XVI-lea, care 

avea aceeași vârstă pe care o are acum Papa Francisc, nu s-a mai simțit capabil să rămână la 

conducerea Vaticanului. Abdicarea sa dovedește situația delicată în care se află biserica. Un papă mai 

tânăr? Benedict are acum 95 de ani și o sănătate extrem de fragilă. Biserica Catolică ar fi fost într-o 

situație dificilă dacă Benedict nu s-ar fi retras în 2013 – este primul papă care abdică în ultimii 700 de 

ani. Biserica este în retragere chiar și în America Latină, de unde este Papa Francisc, din cauza 

secularizării și a dezvoltării bisericilor evanghelice. Toate astea sunt dovada că Biserica Catolică „are 

nevoie de un papă mai tânăr, mai activ și mai energic”, subliniază The Conversation. Papa Benedict și 

Papa Francisc Dar cu o speranță de viață din ce în ce mai mare, Papa Francisc și cardinalii care îi vor 

alege succesorul au de luat niște decizii dificile. Două retrageri consecutive ale papilor vor crea un 

precedent. Biserica Catolică pune mare preț pe tradiție, dar ar putea arăta foarte diferit viitorul ei dacă 

papii mai tineri și pensionarea lor la vârste înaintate devin o normă. Iar deciziile nu sunt ușoare. Un 

papă tânăr și dinamic e o necesitate pentru Biserica Catolică. Dar pentru cardinali, poate fi riscant să 

pună responsabilitatea de papă în mâinile unui om mai tânăr pentru că ar înseamna să-și sacrifice 

autoritatea pentru mult timp.  

 

https://www.libertatea.ro/stiri/papa-francisc-retragere-biserica-catolica-4227792 

 

 

 

 

14. Papa Francisc se va deplasa în luna septembrie în Kazahstan şi speră să se 

întâlnească cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse - Aleph NEws, 2 August 

2022, de Aleph News 
 

Vaticanul anunţă că Papa Francisc va efectua cea de-a 38-a călătorie apostolică în Kazahstan. 

Vizita va avea loc în perioada 13-15 septembrie. 

La fiecare trei ani, liderii religioşi din întreaga lume se întrunesc la congresul din Nur-Sultan. 

Vaticanul anunţă că Papa Francisc va efectua cea de-a 38-a călătorie apostolică în Kazahstan. 

Papa va vizita oraşul Nur-Sultan, unde va avea loc cel de-al şaptelea congres al liderilor mondiali, ce 

vor discuta despre religii.  

Tema congresului de anul acesta va fi „Rolul liderilor mondiali şi religiile tradiţionale în perioada de 

dezvoltare socio-spirituală a umanităţii post-pandemie”.  

La fiecare trei ani, liderii religioşi din întreaga lume se întrunesc la congresul din Nur-Sultan, mai 

precizează Vaticanul.  

Primul congres a avut loc în 2003, fiind inspirat de acţiunea Ziua Păcii (din 1986) a Papei Iaon Paul al 

II-lea.  

 

https://alephnews.ro/guvern/papa-francisc-se-va-deplasa-in-luna-septembrie-in-kazahstan-si-spera-sa-

se-intalneasca-cu-patriarhul-bisericii-ortodoxe-ruse/ 
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