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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 8 iunie 2017, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza 
reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 867/27.01.2017, cu privire la spotul publicitar 
Urobiotic difuzat în data de 01.01.2017, de postul  de televiziune ROMÂNIA TV.  

Din monitorizarea înregistrărilor deţinute de CNA, postul de televiziune 
România TV a difuzat în data de 01.01.2017, la ora 11:35, un spot publicitar pentru 
produsul Urobiotic, cu durata de 20 secunde (în datele puse la dispoziţie de 
KANTAR MEDIA figurează sub următoarea denumire: UROBIOTIC, CAPSULE, 
FORTE, DISCONFORT - 20 SEC). 

Potrivit datelor Kantar Media, spotul publicitar pentru produsul Urobiotic a fost 
difuzat doar de postul de televiziune România TV, în data de 01.01.2017. 

Descriere spot publicitar: 
Voce din off (voce feminină): Dacă te presează des... 
Voce din off (voce masculină): Dacă te ustură şi te doare... 
Voce din off (voce feminină): Şi dacă mai iei şi antibiotice... 
Simultan cu vocile din off, au fost prezentate imagini dintr-o baie, unde în 

spaţiul aflat între toalete se aflau două figurine în formă de femeie şi bărbat. Acele 
figurine s-au mişcat, apropiindu-şi picioarele, iar zona tractului urinar a fost indicată 
cu culoare roşie. 

Voce din off (voce masculină): Există Urobiotic. 
Voce din off (voce feminină): Formula elveţiană Urobiotic. O combinaţie 

unică de afin american cu prebiotice şi probiotice. 
În continuare, pe copertă neutră de culoare albă, au fost arătate două cutii ale 

produsului Urobiotic, alături de următoarele menţiuni: Disconfort urinar cauzat de 
bacteria E-coli / Combinaţia unică de afin american, prebiotice, probiotice. 

Voce din off (voce masculină): Urobiotic, pentru disconfortul urinar. 
În concordanţă cu vocea din off, au fost prezentate cele două cutii ale 

produsului Urobiotic, iar în partea de jos a ecranului, a fost titrat textul: Pentru 
disconfortul urinar. 

Voce din off (voce feminină şi voce masculină - în acelaşi timp): Acesta este 
un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul. 

Concomitent cu vocea din off, la sfârşitul spotului publicitar, în partea centrală 
a ecranului, au fost prezentate cele două figurine, femeia şi bărbatul, care se ţineau 
de mână, fiind înconjuraţi de inimi de culoare roşie. De asemenea, în partea de jos a 
ecranului, a fost afişată, static şi lizibil, avertizarea scrisă: Acesta este un supliment 
alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul, pentru o durată de aproximativ 3 secunde. 

Vizionând spotul pentru promovarea produsului “Urobiotic”, difuzat în data de 
01.01.2017, de postul ROMÂNIA TV, membrii Consiliului au constatat că acesta a fost 
difuzat cu încălcarea prevederilor articolelor 120 alin. 1 şi 117 lit. c) din Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.  
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 Potrivit dispoziţiilor invocate: 
 - art. 120 alin. (1): Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară 
şi naţională aplicabile apelor minerale naturale şi produselor alimentare destinate 
unei alimentaţii speciale, informaţiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie 
să atribuie unui produs alimentar proprietăţi de prevenire, de tratament şi de 
vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să evoce astfel de proprietăţi. 
  - art. 117 Publicitatea la produsele alimentare trebuie să respecte 
următoarele condiţii: 
     c) să respecte dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile 
nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, precum şi dispoziţiile 
legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la aceste produse. 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, 
membrii Consiliului au constatat că spotul pentru promovarea produsului “Urobiotic”, 
difuzat de postul ROMÂNIA TV, nu respectă prevederile art. 120 alin. (1) din Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.  
 Astfel, conform dispoziţiilor invocate, sub rezerva derogărilor prevăzute de 
legislaţia comunitară şi naţională aplicabile apelor minerale naturale şi produselor 
alimentare destinate unei alimentaţii speciale, informaţiile referitoare la produsele 
alimentare nu trebuie să atribuie unui produs alimentar proprietăţi de prevenire, de 
tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să evoce astfel de 
proprietăţi. 

În categoria produselor alimentare sunt incluse şi suplimentele alimentare. 
 Potrivit art. 2 lit. a) din Directiva 2002/46/CE A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI/10 iunie 2002, prin “suplimente alimentare” se 
înţeleg “produsele alimentare” al căror scop este de a suplimenta regimul alimentar 
şi care reprezintă surse concentrate de nutrienţi sau alte substanţe cu efect nutritiv 
sau fiziologic, singure sau în combinaţie, comercializate sub formă de doză, 
respectiv în forme de prezentare cum ar fi capsulele, pastilele, comprimatele, pilulele 
sau alte forme similare, saşete cu pulbere, fiole de lichid, flacoane cu picător şi alte 
forme similare de lichide şi prafuri destinate să fie luate în mici cantităţi unitare 
măsurate. 

Coroborând prevederile normelor invocate rezultă că suplimentele alimentare 
sunt asimilate produselor alimentare cu rol de suplimentare a regimului alimentar, 
astfel încât membrii Consiliului consideră că informaţiile prezentate în spot, precum: 
“Dacă te presează des... Dacă te ustură şi te doare... Există Urobiotic.” şi 
asocierea cu bacteria E-coli, se induce ideea că produsul ar fi eficient în tratarea 
unor infecţii urinare. Astfel, Consiliul consideră că, prin exagerarea eficienţei 
produsului şi prin atribuirea suplimentului alimentar a unor proprietăţi de tratare se 
încalcă prevederile art. 120 alin. 1 din Codul audiovizualului. 

Sub acest aspect, aceasta a fost şi poziţia exprimată de Consiliul Român 
pentru Publicitate (RAC) în şedinţa publică a CNA, susţinând că reclama încalcă 
prevederi ale Codului de Reglementare în publicitate, deoarece a considerat că în 
cadrul spotului nu pot fi făcute afirmaţii care garantează eficienţa şi atribuie 
produsului proprietăţi de tratare a unor infecţii urinare. 

Potrivit Registrului European al Menţiunilor de Sănătate, probioticile şi 
prebioticele nu au menţiuni de sănătate aprobate. Conform aceluiaşi Registru şi a 
EFSA (European Foond Safety Authority) nu există menţiuni de sănătate acceptate 
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sau on hold pentru afinul american (Vaccinium macrocarpon). Aşadar, menţionarea 
acestor ingrediente pentru a susţine eficienţa produsului încalcă prevederile art. 117 
lit. c) din Codul audiovizualului. 

Având în vedere că menţiunile de sănătate sau cele referitoare la remedierea 
unor semne superficiale ale îmbătrânirii sau ale aspectului general sunt acceptate 
pentru suplimente alimentare, în cazul în care acestea respectă dispoziţiile 
Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006  al Parlamentului European şi al Consiliului din 
20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe 
produsele alimentare, Regulamentul (CE) 432/2012, Regulamentul (CE) 563/2013 şi 
alte Regulamente ale Comisiei Europene de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
432/2012 de stabilire a unei liste de menţiuni de sănătate permise, precum şi 
dispoziţiile legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la acest produs. 
 Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa spotului  publicitar 
pentru promovarea produsului Urobiotic, în sensul ca, în situaţia reluării difuzării, 
acesta să respecte condiţiile specifice comunicărilor comerciale prevăzute de 
legislaţia audiovizuală. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 

Serviciul juridic şi reglementări 

 Şef Serviciu  Dumitru Ciobanu 
 
 
 
 


