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ÎN ATENȚIA DOMNULUI ȘTEFAN PANĂ, 
JURNALIST LA ZIARUL LIBERTATEA 
 

 

STIMATE DOMNULE PANĂ, 

 

 Sunt Părintele Vasile Băltărețu de la Parohia Ortodoxă Română "Sf. Ier. Calinic 

de la Cernica și Fructuosus de Tarragona" din Tarragona, Spania.  

Citind ziarul Libertatea de astăzi, am constatat cu mâhnire faptul că ați scris un articol 

defăimător la adresa mea. Pe lângă acest lucru care nu vă face cinste deloc, am constatat 

cu stupoare că informațiile pe care v-ați bazat în alcătuirea acestui material sunt eronate.  

 În primul rând, eu și credincioșii mei am respectat întru totul măsurile impuse de 

legea spaniolă pentru ceremoniile religioase din această perioadă. Articolul 11 din 

Decretul 463/2020 emis de Guvernul Spaniei în seara zilei de sâmbătă 14 martie pentru 

reglementarea stării de alarmă, permite oficierea slujbelor în condițiile menționate de 

mine în mesajul de Whatsapp trimis credincioșilor:  

 

"Articolul 11 - Măsuri de prevenție cu privire la lăcașurile de cult și la ceremoniile civile 

și religioase.  

 

Asistența în lăcașurile de cult și la ceremoniile civile și religioase, incluzând cele funebre, 

se condiționează la adoptarea de măsuri organizatorice ce constă în evitarea aglomerării 

de persoane, în funcție de dimensiunile și caracteristicile lăcașelor, în așa fel încât, să se 

asigure asistenților posibilitatea să respecte distanța între ei, de minim un metru".  

 

Deci, din start, nu am încălcat nicio lege.  
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 Încă o informație eronată este faptul că biserica din Tarragona nu este suficient de 

mare pentru ca un număr de 100 de persoane să stea la 2 metri una de alta. TOTAL 

GREȘIT! Spațiul este foarte mare, având cca. 300 m2, fapt pentru care 100 de persoane  

 

pot sta lejer la o distanță de 2 metri una de cealaltă. Mai mult decât atât, legea spaniolă 

prevede ca distanța dintre persoane să fie de doar 1 metru, dar eu, ca să fiu mai precaut, 

am îndemnat să stea la o distanță și mai mare. Cu toate acestea, la Sfânta Liturghie 

săvârșită în ziua de duminică 15 martie, au participat cca. 40 de persoane, care au 

respectat în mod exemplar prevederile legale în vigoare. Îmi pare foarte rău că sursa 

dumneavoastră de informații este o persoană care nu a călcat în viața ei în biserica noastră, 

a venit doar o singură dată și a stat afară, după cum el însuși a afirmat într-un comentariu 

recent de pe Facebook. 

 

Pentru un ziar cu pretenții ca al dumneavoastră, să publicați asemenea informații eronate 

este rușinos.  

 

 De asemenea, este trist că folosiți un ton total parțial în care expuneți informația, 

atacând mai degrabă atitudinea total corectă a mea (care pur și simplu îmi fac datoria, în 

conformitate cu articolul 7, alineatul 1, litera c) din Decretul 463/2020:  

"c) Deplasarea la locul de muncă pentru efectuarea prestației de serviciu, profesionale 

sau de afaceri") în loc să fiți neutru, cum ar trebui să fie presa, uitând de caracterul 

informațional al acesteia, devenind astfel, prin dumneavoastră, manipulatoare. Aici în 

Spania, pentru un asemenea articol ați putea fi tras ușor la răspundere în justiție.  

 

 O altă eroare, destul de gravă pe care ați făcut-o, a fost preluarea imaginilor de pe 

pagina de Facebook a parohiei. În concret o fotografie cu Înaltpreasfințitul Mitropolit 

Nicolae al celor două Americi (crezând probabil că este vorba despre vreun alt preot din  
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Spania), din luna ianuarie a acestui an, cu prilejul hramului bisericii. Este total neadecvat 

ca un ziar atât de renumit în România să publice imagini cu cineva fără să aibă acordul 

acelei persoane și fără ca aceasta să aibă vreo legătură cu știrea respectivă, producând 

daune de imagine unui om nevinovat.  

 

 Aveți ce aveți cu faptul că am avertizat lumea că dacă nu vom respecta măsurile 

impuse de autorități, vom fi amendați și va trebui să ne asumăm amenda întreaga 

comunitate. Acest lucru, pe lângă faptul că este total corect, este și foarte civic. Dintre 

toți preoții români din Spania (și 90% dintre ei au făcut slujbă duminică exact în aceleași 

condiții ca și mine), am fost singurul care a avut curajul să arate "reversul medaliei" și să 

conștientizeze lumea despre importanța respectării legii. Le-am transmis oamenilor că 

dacă nu vom respecta măsurile guvernamentale, există riscul să fim amendați în 

eventualitatea unui control al organelor de poliție. Duminica trecută, slavă Domnului, am 

respectat cele impuse de lege și nici nu am avut vreun control. Chiar dacă am fi primit 

vizita vreunui echipaj de poliție, acesta ar fi constat că am respectat întocmai prevederile 

legii.  

 

 Unde am greșit?  

 Cum să mai avem încredere în ziarul Libertatea, care pe lângă faptul că expune 

informații greșite, nu este nici neutru, ci atacă o atitudine corectă a unui om corect?  

 De ce căutați sub orice preț spectaculosul și atacarea Bisericii?  

 Nu v-a interesat niciodată misiunea noastră de peste hotare cu românii. Doar 

căutați orice prilej să batjocoriți Biserica și pe slujitorii ei, care fac atâtea sacrificii pentru 

popor.  

 

 Vă rog să dați dovadă de un jurnalist corect, care lucrează pentru o publicație 

onestă și să scoateți, să modificați conținutul articolului, sau măcar să publicați acest drept 

la replică. Reiterez faptul că am respectat întocmai legea, și mi-am făcut datoria, la fel ca 
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marea majoritate a preoților români din Spania. Vă anunț încă de pe acum, că dacă 

Guvernul Spaniei nu va impune măsuri mai austere în decursul următoarelor zile în sensul 

să se interzică în mod clar prin lege oficierea slujbelor, atât eu cât și colegii mei preoți, 

răspândiți în Peninsula Iberică, vom face slujbe pentru românii din comunitățile lor.  

 

Vă mulțumesc și vă doresc un Post binecuvântat,  

 
 

Pr. Vasile Băltărețu 

Preot Paroh al Parohiei Ortodoxe Române din Tarragona - Spania 
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