
Decizia nr. 804 din 05.09.2019
privind amendarea cu 200.000 lei a S.C. ESTRADA TV S.R.L.

Bucureşti, Aleea Textiliştilor nr. 9, bloc MY11, sc.1, parter, ap. 3, sector 3
CUI 26605260 Fax: 0318149792

- pentru postul de televiziune eSTRADA TV –
Televiziunea Zonei Metropolitane Bucureşti

Bucureşti, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 1-3, et. 2, sector 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 septembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare, întocmite în baza solicitării
Consiliului din ședința din data de 09.04.2019 și a sesizărilor nr. 6905/26.06.2019,
6806/24.06.2019, 6905/26.06.2019, cu privire la edițiile emisiunilor “Fabrica de sănătate”
și “Oameni de 5 stele”, precum și la publicitatea și teleshoppingul, difuzate în perioadele
10-12.06.2019 și 20-21.06.2019, de postul eSTRADA TV.

Postul de televiziune eSTRADA TV aparţine S.C. ESTRADA TV S.R.L.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 315/16.12.2014 şi decizia de autorizare nr.
1915.3/03.05.2017).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi vizionării imaginilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV S.R.L. a încălcat
prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale articolelor 73, 120 alin. (1) şi 128 lit. c), d) și f) din Decizia
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările
ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, 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.

Conform prevederilor din Codul audiovizualului:
- art. 73 Este interzisă difuzarea de producţii audiovizuale în care sunt

promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor
convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl
atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare
din străinătate.

- art. 120 alin. (1) Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi
naţională aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale,
informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament
şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi.

- art. 128 (1) Este interzisă menţionarea în publicitate sau în teleshopping a unor
indicaţii terapeutice referitoare la boli precum:
c) alte boli infecţioase grave;
d) cancer şi alte boli tumorale;
f) diabet şi alte boli metabolice.
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În fapt, potrivit rapoartelor de monitorizare, în perioadele 10-12.06.2019 (intervalul

orar 07:00-24.00) și 20-21.06.2019 (intervalul 06:00-23:00) a fost monitorizat postul
eSTRADA TV cu privire la emisiunile în care se promovează produsele recomandate de
Stelian Fulga. Astfel, au fost reținute edițiile emisiunilor “Fabrica de sănătate” și “Oameni
de 5 stele”, moderate de Stelian Fulga, precum și publicitatea și emisiunile de
teleshopping în care erau promovate produsele recomandate de acesta.

Rapoartele de monitorizare având ca obiect emisiunile “Fabrica de sănătate”,
“Oameni de 5 stele”, precum și publicitatea și teleshoppingul, difuzate în perioadele 10-
12.06.2019 și 20-21.06.2019, cuprind în mod detaliat constatările reținute și care
constituie încălcări ale normelor legale anterior citate.

Prin urmare, redăm, selectiv, cu titlu de exemplu din constatările reținute pentru
zilele de 10 și 11 iunie 2019:

 10.06.2019
1. 07:59-09:05 - Oameni de 5 stele
Moderator: Stelian Fulga. Invitați: angajați ai cabinetului Fulga: Mihaela … și Petru Buligari.
Titluri și texte afișate permanent pe ecran: Oameni de 5 stele; STELIAN FULGA; TEL. 031.101.3.00 *

0743.127.830 * 021.255.02.91.
S3 (03.54-10.59/10-8) Stelian Fulga: ...Mihaela o să vă spună ce afecțiuni se rezolvă cu tratamentul

meu ... Am spus și în emisiunile precedente că am tratamentul antitabac... Ia spune Mihaela ce facem noi
pentru oameni.

Mihaela ...: Afecțiunile cavității bucale, stomatitele, herpesul, candidoza bucală
(...) Afecțiuni ale faringelui: faringita
(...)Afecțiunile esofagului: esofagita, boala refluxului gastroesofagian.
(...) Afecțiunile stomacului: gastrita, ulcerul gastroduodenal.
(...)Cu dureri, cu arsuri în capul pieptului.
(...)Afecțiunile intestinului: duodenitele, enteritele, colitele.
(...) Afecțiunile ficatului.
(...)Afecțiunile colecistului.
Stelian Fulga: Și când te gândești că a venit la mine, ieri, o doamnă de vreo 40 de ani, dom’le,

aproape că nu mai putea ca să mai vorbească. ... Și i-am făcut un echilibru energetic, am pus mâna pe
dânsa și peste vreo 4 minute a început să vorbească. ....

S4 (11.56-12.22/10-8) Stelian Fulga: Deci, tot ce spune Mihaela se rezolvă cu tratamentul meu din
prima zi.

Între coperte de publicitate, a rulat următorul spot cu o durată de circa 1 minut și 9 secunde:
Varianta 1 – P1 (16.37-17.46/10-8)
Revenire la emisiune, după difuzarea spotului publicitar:
S9 (20.35-20.56/10-8) Mihaela ...: Afecțiunile pancreasului: (moment în care telefonul mobil al lui

Stelian Fulga sună) diabetul, pancreatita.
S10-1 (30.44-30.55/10-8) Stelian Fulga: Ia zi Mihaela ce mai rezolvăm?
Mihaela ...: Afecțiuni pulmonare: viroză respiratorie, astm bronșic, edem pulmonar.
S10-2 (31.59-32.28/10-8) Stelian Fulga: Plămânul este organul sau plămânii sunt organele care se

vindecă cel mai greu. Dar, cu siguranță, în momentul când vine la mine o persoană și are probleme cu
plămânul se rezolvă situația dar foarte drastic. Adică este supremul orga... Adică sunt oameni care ajung să
respire prin aparat.

Emisiunea a fost întreruptă de o pauză publicitară în care a fost difuzat un spot pentru produsele
recomandate de Stelian Fulga. În continuare, descriem spotul respectiv:

Între coperte de publicitate, a rulat următorul spot cu o durată de circa 1 minut și 9 secunde:
Varianta 1 – P1 (16.37-17.46/10-8)
Pe tot ecranul, sunt afișate, timp de 5 secunde, produsele promovate de Stelian Fulga, alături de

numerele de contact: 0721.152.872 / BUCUREȘTI / 021 2550 291 și TG. NEAMȚ / 0724 280 411.
În continuare, numerele de telefon au fost menținute pe ecran, iar Stelian Fulga, care are în dreptul său o

carte și patru recipiente de tratament, face următoarele afirmații:
Stelian Fulga: Sunt Stelian Fulga! Am venit în fața dumneavoastră cu produsele Stelian Fulga. Am

spus la orice televiziune la care am fost invitat și în presă că orice tratament naturist sau alopat trebuie să
înceapă cu o cură de dezintoxicare. Ce înseamnă dezintoxicare? (prim plan cu produsele care se aflau în
dreptul acestuia: cartea și cele patru recipiente de tratament)
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Stelian Fulga: Americanii spun liver cleansing, ficat curat, care într-o singură seară se vede rezultatul.

Va avea omul foarte multe scaune, curăță fierea și ficatul. Acesta e produsul de dezintoxicare! (mutând în
față două din cele patru recipiente de pe masă)

Stelian Fulga: După aceea, urmează tratamentul extractul 1 și extractul 2! (mutând în față celelalte
două sticle aflate pe masă) Modul de folosire scrie aicea la mine în carte și alimentația celor patru grupe
sanguine. (Din nou, în prim plan, au fost prezentate produsele care se aflau în dreptul acestuia: cartea și cele
patru recipiente de tratament.) Acest tratament este pentru sistemul imunitar. În momentul când situația
imunitară a dumneavoastră, când sistemul imunitar este la pământ, atunci te cuprind toate bolile. Ăsta este
modul de folosire! Acest tratament durează 4 luni de zile și costă 150 lei! (Titrat 150 lei)

La finalul spotului, au fost prezentate, în prim plan, produsele care se aflau în dreptul acestuia: cartea și
cele patru recipiente de tratament, iar alături de acestea s-a titrat: 150 lei / 0721.152.872 / BUCUREȘTI - 021
2550 291 și TG. NEAMȚ - 0724 280 411.

Revenire la emisiune, după difuzarea spotului publicitar:
S9 (20.35-20.56/10-8) Mihaela ...: Afecțiunile pancreasului: (moment în care telefonul mobil al lui

Stelian Fulga sună) diabetul, pancreatita.
S10-1 (30.44-30.55/10-8) Stelian Fulga: Ia zi Mihaela ce mai rezolvăm?
Mihaela ...: Afecțiuni pulmonare: viroză respiratorie, astm bronșic, edem pulmonar.
S10-2 (31.59-32.28/10-8) Stelian Fulga: Plămânul este organul sau plămânii sunt organele care se

vindecă cel mai greu. Dar, cu siguranță, în momentul când vine la mine o persoană și are probleme cu
plămânul se rezolvă situația dar foarte drastic. Adică este supremul orga... Adică sunt oameni care ajung să
respire prin aparat.

Emisiunea a fost întreruptă din nou de o pauză publicitară în care a fost difuzat un spot pentru produsele
recomandate de Stelian Fulga. În continuare, descriem spotul respectiv:

Între coperte de publicitate, a rulat al doilea spot cu o durată de circa 1 minut și 9 secunde:
Varianta 2 - P2 (39.26–40.35/10-8)
Primul cadru – static, având ecranul partajat, pe o parte sunt prezentate în detaliu trei produse: cartea și

două recipiente de tratament, iar sub acestea s-a titrat: TRATAMENTE NATURALE 100%. Pe cealaltă parte
de ecran, sunt prezentate static informații cu privire la denumirea tratamentului promovat de Stelian Fulga,
prețul și numere de telefon: TRATAMENT DE DEZINTOXICARE 70 LEI / BUCUREȘTI 0721.152.872 /
BUCUREȘTI 021 2550 291 / TG. NEAMȚ 0724 280 411.

Al doilea cadru - pe partea de ecran partajat dedicată produselor rulează imaginea lui Stelian Fulga, care
are în dreptul său cele trei produse: cartea și cele două recipiente de tratament, în timp ce face următoarele
afirmații:

Stelian Fulga: Sunt Stelian Fulga! Am venit în fața dumneavoastră cu produsul de dezintoxicare.
Persoanele care mă cunosc de alte emisiuni și de la alte televiziuni, știe cât e de eficient tratamentul de
dezintoxicare, care costă numai 70 de lei, tratamentul care în prima seară are un rezultat extraordinar. Aici,
în cartea mea, se găsește alimentația celor patru grupe sanguine, și cum scrie aicea sus “A doua șansă, cu
Stelian Fulga”. Ce face acest produs? Curăță ficatul și fierea, și rezultatul este din prima seară. Cum am
spus că tratamentul este atâta de eficient decât a doua zi omul îndrăznește ca să spună și prinde atâta de
tare de curaj de începe să continue tratamentul pentru 6 luni de zile. Deocamdată, începem cu o cură de
dezintoxicare care costă numai 70 de lei.

Pe cealaltă parte de ecran, s-au menținut informațiile: TRATAMENT DE DEZINTOXICARE 70 LEI,
BUCUREȘTI 0721.152.872 / BUCUREȘTI 021 2550 291 / TG. NEAMȚ 0724 280 411.

Ultimul cadru – identic cu primul cadru.

La revenirea la emisiune, după difuzarea spotului publicitar, Stelian Fulga l-a avut alături pe Petru
Buligari.

(43.45-45.28/10-8) A intrat în direct Popa Gheorghe, din București. Acesta a spus care are probleme cu
prostata, care a ajuns la valoarea de 16. Stelian Fulga i-a făcut programare pentru a doua zi la ora 10.30, la
cabinetul de pe Șos. Mihai Bravu 227, iar ca punct de reper stația de metrou P-ța Muncii.

S14 (47.57-48.50/10-8) Stelian Fulga: Cea mai mare durere de pe această planetă este nevralgia de
trigemeni. E o durere seacă: (punând arătătorul pe trei locuri de pe față: pe obraz, sub colțul gurii și pe
marginea inferioară a mandibulei) aici, aici lângă buză și lângă barbă. A venit o doamnă ieri, la mine, la
cabinet, adia vântul foarte puțin și cu cartea mea, așa, (acoperindu-și fața pe o parte cu dosarul de pe
birou) și cu o batistă și vântul dacă adia avea niște dureri. I-au scos doctorii tot maxilarul că... Nu, stimați
telespectatori. Deocamdată nu este sigur un diagnostic. Asta este o durere care cu niciun medicament de pe
planeta asta nici nu se reglementează cel puțin. Adică nici nu... Și imediat când i-am pus mâna, zice,
domnul Fulga, s-a făcut frumos, s-a făcut primăvară. Deci, i-am luat durerea.
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(53.45-55.53/10-8) Stelian Fulga a relatat discuția telefonică avută cu o doamnă din Bistrița Năsăud care

avea vitiligo:
S15 (54.01-55.55/10-8) Stelian Fulga: Zic, ”Spuneți!” ”Are un vitiligo 85 % din organism.” .... Și

zic, ”Doamnă, pot să vă trimit tratamentul meu cu o singură chestie. Nu se vindecă. Stopează 100% după 2
zile de tratamentul meu.” Și spune, ”Domnul Fulga, am tratamentul lu’ mata de 17 zile, dar am vrut ca să
văd dacă ești sincer.” Păi zic, ”Și?” ”În momentul care l-am luat și cu ce mi-ai dat matale să dau pe piele,
în momentul ălâlalt am simțit că fenomenul a avut loc.” ”Adică ce?” ”Nu se mai întâmplă nimic. Cică pe
fiecare zi trecea, o zi – 1 cm, o zi – 1 cm, colo, colo, ș.a.m.d. Și-ați avut dreptate.” Domn’e, nu mai știa ce să-
mi facă. Mă iubea foarte mult pentru că am fost sincer și i-am spus. Zic, ”Doamnă, nu o să te vindeci cu
niciun tratament din lume.”

(58.38/10-8)-(01.53/10-9) A relatat cazul unui copil de 8 ani care nu mai auzea de 8 luni.
S16-1 (59.30-60.00/10-8), S16-2 (00.00-01.53/10-9) Stelian Fulga: ...Și l-am tras eu de ureche sub

forma aia pentru ritmul cardiac și face, da, așa, da. Zic, ”Auzi?” ”Da.” Cică, ”Da’ eu aud.” Adică, copilul a
rămas surprins, că el auzea numai când vorbeai cu el și se uita la buzele tale. Și am spus, ”Cum e doamnă?”
Păi cică așa, că auzea. Și eu zic, ”Uite, Alexandru, stai în fața mea.” Și la spatele lui am vorbit eu.
Cică, ”Aud mamaie, aud.” Bunică-sa, săraca, a rămas. A dat 2 milioane. Și am zis, ”Doamnă, dacă eu am
zis că la băiatul dvs. nu vă iau niciun ban. Este copil. Dânsul nu are pensie, nu are leafă, săracul. I-am
făcut un echilibru energetic, am putut. S

2. 09:05-09:57 – Fabrica de sănătate
Prezentator: Stelian Fulga.
S25 (21.53-22.44/10-9) Stelian Fulga (: (...) Dacă esofagita de reflux, la dvs., este rezolvare. Stimați

telespectatori, azi a venit la mine o doamnă, (...) Azi a venit la mine o doamnă cu un băiat drăguț de la
Botoșani cu, sau de la Iași era băiatul, cu o depresie d-asta urâtă rău. Adică nu dormea noaptea. Și eu am
spus, domnule,... L-a tăiat colega mea sub limbă, am pus eu mâna pe capul lui, Petre i-a făcut procedura aia,
știți dvs. care.

S26 (22.59-23.28/10-9) Stelian Fulga: Stimați telespectatori, revenim pe micul ecran cu dvs. la
0743127830 și suntem cu dvs. aici pentru încă o oră jumate. O să spun și niște afecțiuni care se rezolvă cu
tratamentul nostru.

Emisiunea a fost întreruptă de o pauză publicitară cu un spot pentru produsele recomandate de Stelian
Fulga.

La revenirea la emisiune după difuzarea spotului publicitar, Fulga a citit mesaje de pe laptop sau hârtie:
S28 (27.02-28.25/10-9) Stelian Fulga: Zice o doamnă că vrea să știe ce tratamente se rezolvă cu

tratamentul Fulga, ce probleme se rezolvă. Chistul rinichilor, afecțiuni renale. Spune doamna, că are
probleme la rinichi. Boli autoimune precum lupusul, obstrucția căilor biliare după infecții sau calculi renali
frecvenți, utilizare excesivă a medicamentelor metabolice de rinichi, insuficiența renală, colica renală,
infecție urinară. ...Afecțiunile biliare, dischinezie biliară, colecistită.

S29 (31.19-32.36/10-9) Stelian Fulga: 074312 (căzându-i din mână telefonul) (...) 0743127830 este
numărul unde puteți să mă abordați. Este numărul unde puteți să intrați cu noi în direct. Este numărul
unde puteți să lăsați mesaj și vă dau cuvântul meu de onoare că vin în întâmpinarea cu dvs. și vă spun
afecțiunile care le pot eu rezolva sau nu. Stimați telespectatori, când e vorba de ceas, gata. Inima. Afecțiuni
cardiovasculare. Cardiopatie ischemică. Zice o doamnă azi dimineață, ”Domnul Fulga, mă strânge aici, în
partea stângă, așa ca o gheară. Asta înseamnă cardiopatie ischemică, doamnă, ca o gheară. După ce-am
pus mâna pe inimă aici și... Sub sân. Sub sân. Face, ”Domnul Fulga, mi s-a încălzit atâta de tare, de zici că
ia foc”. Zic, ”Asta înseamnă.” Și mă sună cu o jumate de oră până să intru eu în emisiune, ”Domnul
Stelian, nici mai m-a luat cu domnul Fulga. Domnul Stelian, aveam fibrilație da’ am uitat să vă spun și de
când ai pus mata mâna, n-am mai simțit inima și până la Iași, am dormit, domnul Fulga.”

S30 (32.45-34.29/10-9) Stelian Fulga: Hipertensiunea arterială, presiune ridicată a sângelui,
miocardita, afecțiuni inimii, de febră reumatică, infarct miocardic. Stimați telespectatori, infarct miocardic,
angină pectorală, boli ale hipota... Stimați telespectatori a fost o doamnă azi, la mine, cu un domn care
domnul ăla nu putea să meargă mai mult de 4-5 metri că trebuia să stea în genunchi. N-am întâlnit până
acum așa ceva, dar pur și simplu trebuia să stea omul în genunchi. Avea vreo 50 de kile săracul. Era un ăla
micu, eu am crezut că e Adrian Copilul Minune când l-am văzut pe geam. Și eu zic, ”Ce necaz ai dumneata?”
Și mi-a spus cum stă treaba și i-am făcut un echilibru energetic și la 4 jumate m-a sunat să-mi
spună, ”Domnul Fulga, ce mi-ai făcut că până la metrou de la matale sunt 270 de metri.” El a numărat
pasul, eu n-am numărat. N-a mai... Cică a mers de la Colentina până la Cățelu, nu știu cum a zis dânsul
acolo, cică am vrut ca să merg pe jos, să văd... Cică, ”Domnul Fulga, am mers pe jos 6 kilometri, dom’le, ce
mi-ai făcut?” Zic, ”Sângele dumitale, zic, care era prins aici la inimă ca o gheară, i-am dat drumul.”
Adică, ... stimați telespectatori, am un ceai de vreo 2 luni de zile, care este numărul 1 în lume. Circulație.
Deci, un ceai cu 10 ceaiuri sunt în același ceai.
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3. 14:07-15:17 – Fabrica de sănătate
Prezentator: Stelian Fulga.
Titluri și texte afișate (permanent) pe ecran: FABRICA DE SĂNĂTATE; STELIAN FULGA;

0743.127.830 și 021.255.02.91.
14:15, 15.48 Fulga a vorbit la telefon cu Victor Juga, de 57 de ani, fost milițian, ulterior polițist din

Marghita:
S36 (16.16-22.08/10-14) Victor Jugar: Am sunat să vă mulțumesc.
Victor Jugar: În 2007, am avut o pancreatită urâtă. La Cluj mi-o depistat-o și...
Victor Jugar:Mi-ați spus să nu mă operez și să mă duc la dvs.
Victor Jugar: Am fost la dvs. atuncea, am avut tăietura sub limbă...
Stelian Fulga: V-am tăiat sub limbă?
Victor Jugar: Da, păi când m-am dus pe tren numai carne de pui și (neinteligibil) fără pieliță, morcov

și cartof fiert.
Stelian Fulga: Așa.
Victor Jugar: Și dureri în burtă pe picioare în jos, în abdomen groaznice. După ce mi-ați făcut

tăietura sub limbă m-am sculat după o jumate de oră după scaun, nu am mai avut nicio durere nici în ziua
de azi.

Stelian Fulga: Dar ți-am făcut și un echilibru, am pus mâna pe capul tău?
Victor Jugar: Da, da. Și pe piept, așa parcă o trecut curent prin mine. Deci, (se suprapune).
S37 (22.39-24.47/10-14) Victor Jugar: Abia aștept să vin la dvs. pentru o tăietură sub limbă.
Victor Jugar: V-am trimis un băiat care avea cancer la prostată.
Victor Jugar: Da și după nici trei luni n-o mai avut nimic. Mi-o zis doctorul că ce-o făcut, că nu se

poate. (Fulga râde, își lasă capul în jos și își trece palma peste față de la frunte în jos)
Victor Jugar: Și eu am avut în urmă cu doi ani. În 21 mai, am fost la dvs. și mi-ați spus atunci că am o

prostată. Nu v-am crezut. Și în 25 mai am făcut un adenom de prostată, 3 zile n-am (neinteligibil). M-o
întrebat (neinteligibil) de prostată și a doua zi după ce am fost noaptea la 11, la urgență, v-am sunat pentru
tratamentul ăla de prostată. Am făcut două ture de tratament. 3 săptămâni, o săptămână pauză și iar 3
săptămâni. Și când m-am dus o întrebat ăștia că ce-am făcut? M-am operat? Nu, domn’e.

Stelian Fulga: Nu cred.
Victor Jugar: Deci, prostata la mine era 5. 5 era prostata.
Stelian Fulga: De adenom.
Victor Jugar: PSA-ul. Și e valabil de la 0,5 până la 4.
Stelian Fulga: Da.
Victor Jugar: Deci, o fost 5. Când mi-a făcut analizele, că le am scrise aici 0,39, nu i-o venit să creadă.
Stelian Fulga: Adică nu era nici 1.
Victor Jugar: Vă dau cuvântul meu. Am și insuficiență renală. Anul trecut mi-o crescut valoarea

funcțiilor rinichilor cu 10 %,...
Stelian Fulga: Păi puteai să faci dialize.
Victor Jugar: N-o putut să-și explice medicul cum o crescut. Că asta de regulă nu prea își revine.

4. 19:57-21:17 – Fabrica de sănătate
Prezentator: Stelian Fulga.
S53 (57.09/10-20 – 00.53/10-21) Stelian Fulga: O doamnă mă roagă frumos ca să spun niște afecțiuni

care se rezolvă cu tratamentul Stelian Fulga. Afecțiunile cavității bucale: stomatitele. V-am spus și aseară
că a venit o familie la mine, un băiat și cu o fată, care fata aia de un an de zile, aproape un an de zile a
slăbit vreo 30 și ceva de kilograme. Bea și mânca cu paiul. Cu paiul. Și nu putea să vorbească. Mi se pare
că v-am spus și aseară. Nu putea să vorbească cu iubitul ei, cu soțul. Numai sub forma asta: ”Aaa” Și scria.
La 6 spitale și când m-am uitat în gura ei exact cu albastru de metil, dar ce avea acolo în gură, vă dau
cuvântul meu de onoare că îmi venea și... Era o o o un calvar, deci nu putea să caște gura, dar m-am uitat
cu lupa și cu un fascicol de lumină. Vânăt, plină de coji gura. Și zice, scria, ”Domnul Fulga, dacă și la dvs.
nu am vindecare, mă omor.” Și am spus nu pierdeți speranța. Și am zis să rămână cu soțul în cabinet. I-am
pus mâna pe gură, i-am pus mâna pe cap și i-am făcut un echilibru energetic de două minute. Și zice lu’
soțul ei ”Vreau și eu apă.” Dar pe tonul ăsta al meu. Face soțul: ”Păi tu vorbești?” Și făcea
fata: ”Extraordinar.” Cică, ”Nu mă mai doare nimic.” Domnule, în 2 minute, fata asta a uitat de dureri.
Face, ”Domnul Fulga, am simțit cum totul ce am în gură mi s-a dus pe gât în jos.” Era un focar de infecție,
adică mucus foarte mult în orga, adică mucus în toată cavitatea buclă, plină de mucus, un mucus închegat
ca un fel de coajă, așa spunea că simte ea. Și-n momentul când am pus mâna și i-am spus ”Câți ani
ai?” ”23. Dă-mi apă.” Bărba-so a rămas, prietenul ei, soțul ei, a rămas ”Dragă, tu poți să vorbești?” ”Da.”
Și a făcut gura mare.
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S54 (02.16-04.18/10-21) Stelian Fulga: Candidoză. Fata asta asta avea. Candidoză. Și stomatite. Era

una legată de alta că spunea doctorii ”Ce ți-a dat?” ”Domn’e, când mi-a desfăcut, când mi-a pus o
paporniță de aia, o plasă de aia, avea plin de medicamentele pline. Zic ”Ce mai luați?” ”Nu mai luăm nimic,
că nu mai pot să le înghit, că n-am pe unde.” ”Și doctorii ce au zis?” ”Caută și matale leac în altă parte.”
Esofag, spasm esofagian, esofagită de reflux. Adică... și mai ales după ora 19 seara persoanele care
mănâncă, să vedeți pe la 10 jumate 11 dacă dorm, imediat cel puțin trebuie să aibă 3 ore de repaus, să vedeți
și dvs. prieteni dragi ce se... cum le vine mâncarea așa înapoi, adică... lichidul ăla, acidul ăla gastric de îți
arde beregata, dom’le, pur și simplu. Cu tratamentul meu, într-o zi s-a terminat. Afecțiunile stomacului.
Gastrita. În secunda în care îi pui mâna pe burtica ta, nu mai ai dureri. Ulcer gastroduodenal. Afecțiunile
intestinului: duodenitele, entercolitele, colite, colon iritabil și constipația. Toate ăstea care sunt de natură
de ... v-am spus că orice tratament naturist sau alopat trebuie să înceapă cu o dezintoxicare ce face adică să
străpungă... Dom’le, avem pacienți, vă dau cuvântul meu de onoare, ”Domnul Fulga, avem doape.” Dop are,
dop. Adică mănâncă și nu poate să iese afară.

 11.06.2019
1. 09:00-09:48 – Fabrica de sănătate
Prezentator: Stelian Fulga.
S65 (04.46-05.23/11-9) Stelian Fulga: (citind de pe laptop) ”Domnule Fulga, sunteți un fenomen.

Acuma 2 luni am fost la dvs. cu mama mea care avea psoriazis și nu știu ce i-ați dat că în 4 zile a căzut toate
bubele și cojile după ea ca du pă șarpe”, zice doamna. Nu i-am dat absolut nimic decât ceea ce trebuie să
facă și să zică mulțumesc lui Dumnezeu că s-a rezolvat problema.

Emisiunea a fost întreruptă de o pauză publicitară cu un spot pentru produsele recomandate de Stelian
Fulga.

(22.10-23.19/11-9) Între coperte de publicitate, a rulat spotul Varianta 3 (P3).

S73 (46.29-48.01/11-9) Stelian Fulga: (citind de pe laptop) ”Domnule Fulga, sunteți cea mai
importantă persoană din viața mea pentru că mi-ați rezolvat o problemă care doctorii spunea să-mi taie
picioarele. Am diabet de tip 1 cu insulină făceam de patru ori pe zi. Acuma nu mai fac niciodată și țiu sub
control. Am 84-85 glicemia.” Și… ”Ce s-a întâmplat? Că e un fenomen, nu mai faci insulină absolut de loc.
Spune-mi, ce s-a întâmplat? Și am spus sincer, eu sunt o femeie sinceră, am 11 copii. Și am spus, am făcut
tratamentul domnului Fulga și în 40 de zile n-am mai făcut niciun fel de insulină.”

2. 14:02-14:54 – Fabrica de sănătate
Prezentator: Stelian Fulga. Invitat: Petru Buligari
Emisiunea a fost întreruptă de o pauză publicitară cu un spot pentru produsele recomandate de Stelian

Fulga.
(22.37-23.46/11-14) Între coperte de publicitate, a rulat spotul Varianta 4 (P4).
S82 (23.54–24.11/11-14) Stelian Fulga: Începem cu afecțiunile cavității bucale. Aici îmi spun oamenii

că mă roagă respectos să spun ce boli se rezolvă cu tratamentul Stelian Fulga. Stomatitele, herpesul,
candidoza bucală.

S83 (25.16–25.42/11-14) Stelian Fulga: Candidoza asta bucală, stimați telespectatori, în momentul
când ai pe limbă, când ai pe buze, cavitatea bucală este până jos, până la anus. Foarte greu. Și aici se
transformă în cancer, candida asta, ciuperca asta criminală. Afecțiunile faringelui, faringea. Afecțiunile
esofagului: spasmul esofagian, boala refluxului gastroesofagian.

4. 22:45-23:38 – Fabrica de sănătate
Prezentator: Stelian Fulga.
S95 (22.05-25.08/11-23) Stelian Fulga: Adenom de prostată. Foarte dur, foarte greu. Ia uite că cu

tratamentul meu avem rezultate extra, extraordinare. Disfuncția testiculară, tulburările pubertății. Orișice
fată și orișice copil, la pubertate, trebuie ca să ia contact cu noi dacă vrea și trebuie să vină cu cineva din
familie, cu mama, cu tata, să purtăm un dialog și să vezi rezultatul este zdrobitor. Afecțiuni ale căilor
respiratorii, stimați telespectatori. Sinuzită acută, faringită acută, amigdalită acută, laringită și traseea
acută, laringita acută. Stimați telespectatori, astea-s boli extraordinar de grele și cu tratamentul nostru și cu
alimentație corespunzătoare vezi că organismul nostru începe să se descurce ca un fenomen, parcă
intervine ceva în starea asta de bine. Dar am spus, uitați ce-ați băut și ce-ați mâncat până acuma ca
rezultatul tratamentului meu să aibă rezultat strigător la cer. Mulțumim frumos. Boli renale. Aici am vrut ca
să ajung, dar le luăm pe toate la rând.
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5. Publicitate
Pe parcursul zilei, au mai fost difuzate spoturi cu privire la produsele promovate de Stelian Fulga, în

calupuri de publicitate, semnalizate ca atare, astfel:
Varianta 3 (P3) la orele 07.34 (34.31-35.38/11-7), 08.13 (12.53-14.02/11-8), 12.39 (39.14-40.23/11-12),

15.29 (28.53-30.00/11-15), 16.07 (07.15-08.24/11-16) și 19.21 (21.42-22.51/11-19);
Varianta 4 (P4) la orele 08.40 (40.18-41.25/11-8), 16.34 (34.40-35.47/11-16), 18.38 (38.22-39.29/11-

18) și 19.56 (56.15-57.24/11-19);
Varianta 6 – P6 la orele 13.03 (03.08-04.33/11-13) și 13.25 (25.54-27.19/11-13).
6. Teleshopping
Pe parcursul zilei, au fost difuzate spoturi de teleshopping cu privire la produsele promovate de Stelian

Fulga, separate clar, sonor și vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre, cu mențiunea
TELESHOPPING. Astfel:

Varianta 2 - T2 (41.42/11-8) - (00.01/11-9) asemănător și în aceleași condiții cu Varianta 1 (T1).
Diferența a fost la început:
Stelian Fulga: Bună ziua, dragii mei. Sunt Stelian Fulga aici la noi la televiziune. Eu am invitat trei

foști pacienți de-ai mei care și actualmente mai ne vedem câteodată pentru un echilibru energetic mai vedeți
și câteodată și pentru câte o dezintoxicare. O să vorbim timp de 8-9-10 minute cu fiecare parte. Eu o să vă
spun despre ce este vorba. (Se continuă identic cu Varianta 1 - T1).

Durata a fost de aproximativ 18 minute și 19 secunde.
Varianta 3 – T3 (47.44/11-13) - (02.42/11-14)
Durata a fost de aproximativ 14 minute și 55 secunde.
(...)
Stelian Fulga: Nu e nicio problemă dacă citești bolile care le rezolvăm noi.
Mihaela: Am înțeles. Am înțeles. Deci, tot ce înseamnă afecțiuni cardiace: hipertensiunea arterială,

cardiopatie ischemică, angor de efort, angină pectorală, infarctele miocardice, accidentele vasculare,
arteromatozele aortice și carotidiene, acele depozite de pe vasele de sânge, trombozele, arterita, insuficiența
circulatorie, insuficiența mitrală cronică, varicele. Continuăm apoi cu tot ce înseamnă afecțiuni autoimune:
poliartrita, lupusul, ăă... tiroida, tiroiditele autoimune, ...

Stelian Fulga: (se suprapune) Totul.
Mihaela: Tot ce înseamnă afecțiuni hepatice începând cu hepatită cronică, stea... de fapt cu steatoză

hepatică, hepatite cronice, hepatite virale, virusul B, C, delta, cirozele hepatice, tumorile hepatice, hepatitele
autoimune. Aproape de zona ficatului, tot ce înseamnă afecțiunea ale vezicii biliare: dischinezii biliare,
pancreatitele, diabetul zaharat, diabetul zaharat tip 1, diabetul zaharat insulino-dependent, insuficiența
renală. Pacienții care au chiar, care sunt pe dializă trebuie să ia legătura direct cu domnul Fulga la acest
diagnostic.

Stelian Fulga: Pentru că acești pacienți care fac dialize, eu trec ca să văd eu personal pentru că
neapărat eu îmi asum răspunderea când vorbesc, pacienți care dacă nu mai poate să urineze absolut de loc,
deci trebuie ca să-i cunosc personal. Care poate să mai urineze pot să le ... fac, adică pot să port un dialog
cu ei și la televizor, deci și la telefon. Dar care nu mai fac pișu absolut de loc, care nu mai, deci, care nu
mai urinează, p-ăștia trebuie ca să văd personal ce se întâmplă. De asta am spus că persoanele care
mănâncă dulciuri... Mi-a venit o doamnă acuma la mine, o să vadă băieții în cameră mai târziu sau
persoanele care se uită la noi, cu o rinită alergică care v-am spus și dvs. că timp de 24 de ore strănuta și-i
curgea nasul și-i curgea și ochii. După ce-am pus mâna,...

Mihaela: Și urechile.
Stelian Fulga: ... și urechile. Deci o durea urechile, făcuse otită. Și după ce-am pus mâna pe ea, după

3-4 minute, n-a mai avut nimic. Problema se pune așa, pacienții cu boli grave trebuie neapărat să vină la
mine pentru că...

Mihaela: Și cu dureri.
Stelian Fulga: Da, și care au dureri. Că eu am văzut la televizor foarte mulți care spune că rezolvă

probleme cu oase, cu dureri de cap, cu ăstea. Eu la prima atingere de ei, că dacă așa mi-a ajutat mie
Dumnezeu ca să așa, dacă mi-a ajutat mie Dumnezeu ca să am harul ăsta și puterea asta, eu de ce să nu...
așa. Deci, persoanele care au boli grele trebuie neapărat ca să vină la mine la București pentru că eu vreau
când vine o persoană la mine să se vindece, nu să-i dau un tratament. Tratament îl ia de la doctor. La mine
vine la vindecare. Mai spune bolile care le rezolvăm noi.

Mihaela: Da, continuăm tot cu afecțiunile renale, cu nefritele, pielonefritele, hidronefrozele, infecțiile
urinare. Continuăm cu afecțiunile psihice, spun medicii tot ce înseamnă depresie, atacuri de panică, lipsa
somnului.
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Membrii Consiliului au constatat că emisiunile monitorizate, din perioadele 10-

12.06.2019 și 20-21.06.2019, au fost difuzate cu încălcarea prevederilor referitoare la
informarea corectă sub aspectul prezentării unor cazuri medicale, tratate sau vindecate
cu ajutorul unei metode neconvenționale, prin punerea mânilor pe diferite zone ale
corpului pacientului ori prin tăierea sub limbă, promovate de Stelian Fulga, acesta având
calitatea și de moderator al emisiunilor, atribuind acestor metode neconvenționale
capacitatea de a vindeca boli grave, în susținerea cărora nu au fost prezentate
documente medicale atestate de instituții abilitate. Mai mult, Consiliul a constatat că, în
cadrul acestor emisiuni, moderatorul și alte persoane au făcut declarații, garantând
vindecarea de afecțiuni grave (cancer, adenom de prostată, diabet etc. - de pildă, în
emisiunea “Fabrica de sănătate” din 10.06.2018- S37 (22.39-24.47/10-14), unul
dintre pacienți, Victor Jugar, declarând: Abia aștept să vin la dvs. pentru o tăietură
sub limbă.... V-am trimis un băiat care avea cancer la prostată...Da și după nici
trei luni n-o mai avut nimic.), fie prin folosirea metodelor neconvenționale fie prin
produsele promovate de Stelian Fulga,. Aceste declarații au fost susținute și de către
alți moderatori/colaboratori, aflați împreună cu Stelian Fulga în cadrul emisiunilor,
recomandând metodele acestuia în cazul afecțiunilor: inimii, ficatului, colecistului,
stomacului, cavității bucale, pulmonare, renale, hepatice, autoimune, psihice,
depresie, atacuri de panică, insomnie și așa mai departe.

De exemplu, potrivit raportului de monitorizare, pentru perioada 10-12.06.2019,
în legătură cu produsele lui Stelian Fulga, se menționează că pe parcursul
emisiunilor monitorizate, s-au făcut referiri în legătură cu vindecarea, posibila
vindecare sau ameliorarea unor boli, precum: psoriazis (S40), diabet (S61), depresie
(S25), cancer (S37, S84), hepatită (S72), pancreatită (S36), ciroză (S5), vitiligo (S15),
prostată (S37), boala Alzheimer (S40), epilepsie (S40).

De asemenea, conform raportului pentru perioada 20-21.06.2019, pe parcursul
emisiunilor monitorizate, s-au făcut referiri în legătură cu vindecarea, posibila
vindecare sau ameliorarea unor boli, precum: psoriazis (Sel. 1), diabet (Sel. 6; Sel.
21; Sel. 32; Sel. 43; Sel. 49), depresie (Sel. 14; rep. 11.55-12.30, sel. 20-15), cancer
(Sel. 22), hepatită (Sel. 28), pancreatită (Sel. 32; Sel. 43), ciroză (Sel. 42),
tuberculoză respiratorie (Sel. 44), vitiligo (Sel. 46), prostată (Sel. 17), boala
Alzheimer, epilepsie (rep. 54.20-56.45, sel. 21-9) etc. O asemenea abordare a fost
constată și în cadrul publicității și, în special, în cadrul emisiunilor de teleshopping,
difuzate, în aceleași perioade monitorizate, în care erau promovate produsele și
metodele lui Stelian Fulga sub formă de tratamente, cu rol de vindecare a unor
afecțiuni și boli umane grave, cum ar fi cele exemplificate anterior.

Prin urmare, având în vedere modalitatea în care s-au desfăşurat emisiunile
analizate, membrii Consiliului au constatat că aceasta contravine flagrant exigenţei
prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, în virtutea cărora
radiodifuzorului îi revine obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului prin
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a
opiniilor. De aceea, Consiliul consideră că prezentarea insistentă a unor astfel de
informații, cu implicaţii şi consecinţe în plan medical şi social, trebuie făcută cu
maximă responsabilitate, astfel încât telespectatorii creduli să nu considere că
pretinsele „tratamente” ori metode neconvenţionale (punerea mâinilor pe diferite zone
ale corpului, tăierea sub limbă) ar putea constitui o alternativă eficientă de înlocuire a
medicamentelor sau a unui consult al doctorului.

Totodată, membrii Consiliului au constatat că dreptul publicului la informare
corectă a fost grav prejudiciat şi prin considerarea faptului că nu a fost prezentată
nicio dovadă concretă ce ar fi fost în măsură să ateste diagnosticul bolilor şi a
vindecărilor prezentate, prin aşa-zisele metode, promovate în cadrul emisiunilor
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analizate, ca având „efecte terapeutice”. Sub acest aspect, din perspectiva informării
corecte a publicului, 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. Or, în niciuna ditre
emisiunile analizate nu fost prezentate astfel de documente care să fi probat cazurile
medicale aduse la cunoștința publicului într-un mod vehement și care ar fi fost în
măsură să asigure informarea obiectivă a acestuia.

În ceea ce privește difuzarea publicității și a emisiunilor de teleshopping
monitorizate, difuzate în perioadele menționate mai sus, Consiliul a constatat că
radiodifuzorul a încălcat și dispozițiile art. 120 alin. (1) și 128 lit. c), d), și f) din Codul
audiovizualului, întrucât au fost atribuite proprietăți de tratare și vindecare produselor
promovate de moderatorul acelorași emisiuni și au fost făcute referiri terapeutice cu
privire la unele boli grave a căror menționare este interzisă în publicitate.

Astfel, în cadrul publicității și teleshoppingului, produsele promovate de Stelian
Fulga, sub forma unor recipiente de tratamente, prezentate ca fiind “TRATAMENTE
100% NATURALE”, au fost recomandate ca având rezultate garantate în tratarea și
vindecarea unor boli umane: dezintoxicarea (curățarea) ficatului și a fierii, afecțiuni
cardiace, gastrice, renale, hepatice, reumatice, pentru creșterea imunității, antibabac.

Față de această situație, membrii Consiliului au constatat că atribuirea unor
astfel de proprietăți produselor promovate de Stelian Fulga în cadrul publicității și
teleshoppingului, contravine art. 120 alin. (1) din Codul audiovizualului care prevede
imperativ că, sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională
aplicabile produselor şi suplimentelor alimentare şi apelor minerale naturale,
informaţiile prezentate nu trebuie să le atribuie proprietăţi de prevenire, de tratament
şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să sugereze astfel de proprietăţi.

De exemplu, în cadrul uneia dintre emisiunile de teleshopping, difuzate în
20.06.2019, în intervalul orar 17.41-17.56, Stelian Fulga a afirmat: “...deci
persoanele care au boli grele trebuie neapărat ca să vină la mine, la București,
pentru că eu vreau, când vine o persoană la mine să se vindece, nu să îi dau un
tratament, tratament îl ia de la doctor. La mine vine la vindecare.”

Totodată, în contextul prezentării unor cazuri în care diverse persoane au
apelat la produsele promovate de Stelian Fulga, au fost făcute referiri terapeutice la
vindecarea unor boli, precum cele tumorale, metabolice, diabet, în condițiile în care
art. 128 din același act normativ interzice menționarea în publicitate și teleshopping
de indicații terapeutice pentru asemenea boli. Astfel, în cadrul aceleaiși emisiuni de
teleshopping din 20.06.2019, referindu-se la afecțiunile și bolile ce pot fi tratate sau
vindecate cu ajutorul tratamentelor recomandate de Stelian Fulga, au fost menționate
și cele referitoare la: diabet, tumori, boli autoimune.

“Stelian Fulga: Numai puțin. Nu e nicio problemă dacă citești bolile care le
rezolvăm noi.

Mihaela: Am înțeles. Deci tot ce înseamnă afecțiuni cardiace, hipertensiune
arterială, cardiopatie ischemică, angor de efort, angină pectorală, infarctele
miocardice, accidentele vasculare, ateromatozele aortice și carotidiene, acele
depozite de pe vasele de sânge, trombozele, arterita, insuficiența circulatorie,
insuficiența mitrală, cronică, varicele. Continuăm, apoi, cu tot ce înseamnă
afecțiunile autoimune, poliartrita, lupusul, tiroida, tiroiditele autoimune. Tot ce
înseamnă afecțiuni hepatice, începând cu hepatită cronică, de fapt cu steatoză
hepatică, hepatite cronice, hepatite virale, virusul B, C, delta, cirozele hepatice,
tumorile hepatice, hepatitele autoimune. Aproape de zona ficatului, tot ce
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înseamnă afecțiuni ale vezicii biliare, dischinezii biliare, pancreatitele, diabetul
zaharat, diabetul zaharat tip 1, diabetul zaharat insulino-dependent, insuficiența
renală, pacienții care sunt pe dializă trebuie să ia legătura direct cu domnul
Fulga la acest diagnostic.”

În calitate de garant al interesului public, Consiliul apreciază că difuzarea
oricărei informaţii către publicul telespectator trebuie să se facă în mod corect şi
obiectiv şi cu respectarea prevederilor legale privind regimul difuzării comunicărilor
comerciale în cadrul serviciilor de programe.

Pentru toate aceste considerente, având în vedere aspectele constatate, ţinând
cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din
Legea audiovizualului, în special gravitatea şi efectele nerespectării prevederilor
legale ce obligă la asigurarea dreptului publicului la informare corectă, atât în cadrul
programelor audiovizuale, cât și în publicitate și teleshopping, precum şi de faptul că
radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior pentru fapte similare, membrii Consiliului
au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. ESTRADA TV S.R.L. cu amendă de
200.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi (2), 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 S.C. ESTRADA TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
315/16.12.2014 şi decizia de autorizare nr. 1915.3/03.05.2017 pentru postul de
televiziune eSTRADA TV - Televiziunea Zonei Metropolitane Bucureşti) se
sancţionează cu amendă în cuantum de 200.000 lei pentru încălcarea prevederilor
art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale articolelor 73, 120 alin. (1) şi 128 lit. c), d) și f) din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

Art. 2 În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii
de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile
de la comunicare.

Art. 3 Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C.
ESTRADA TV S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la
comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în
principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul eSTRADA TV cu
amendă de 200.000 lei, deoarece edițiile emisiunilor “Fabrica de sănătate” și “Oameni
de 5 stele”, din perioadele 10-12 și 20-21 iunie 2019, au fost difuzate cu încălcarea
prevederilor referitoare la informarea corectă sub aspectul prezentării unor cazuri
medicale, tratate sau vindecate cu ajutorul unor metode neconvenționale, promovate de
moderatorul emisiunilor, în susținerea cărora nu au fost prezentate documente medicale
atestate de instituții abilitate.

Or, potrivit art. 3 din Legea audiovizualui, toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure
informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să
favorizeze libera formare a opiniilor. De asemenea, conform art. 73 din Codul
audiovizualului, este interzisă difuzarea de emisiuni în care sunt promovate cazuri de
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vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau
neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost
certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate.

Sancțiunea a fost aplicată și pentru încălcarea articolelor 120 și 128 din Codul
audiovizualului, pentru că, în cadrul publicității și teleshoppingului, au fost atribuite
proprietăți de tratare și vindecare produselor promovate de moderatorul acelorași
emisiuni și au fost făcute făcute referiri terapeutice la vindecarea unor boli a căror
menționare este interzisă în publicitate.”

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

PREȘEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru
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