
 
Decizia nr. 271 din 16.09.2021 

privind sancționarea cu somație a  S.C. ANTENA 3 S.A. 
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park,  

Clădirea 14, parter, sector 2 
CUI 15971591 

 
- pentru postul ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS 

Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza reclamațiilor nr. 
2619/21.03.2021 și 2890/29.03.2021, referitoare la emisiuni difuzate de  postul ANTENA 3 în 
perioada 15-28 martie 2021, vizionarea unor înregistrări având loc și în ședința din 14 
septembrie 2021 .   

Postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine  
S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.7/16.12.2003 şi decizia de autorizare 
nr. 882.2-2/22.11.2016). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din  înregistrări, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile 
art. 461, art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și art. 65 lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului).  Potrivit dispozițiilor invocate: 

Art. 461 - Relatările sub orice formă despre ameliorarea şi/sau vindecarea bolilor, 
indiferent de metodele folosite, nu se pot face decât prin prezentarea opiniei unui medic 
specialist cu privire la diagnosticele medicale, iniţial şi final. 

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii 
media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 

    a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; 
   b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 

prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
Art. 65 - În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele 

reguli: 
    c) titlul afişat pe ecran să reflecte cât mai fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în 

acel moment; 
În fapt, postul de televiziune ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS a difuzat în 

perioada 15-28 martie 2021 mai multe emisiuni în cadrul cărora a fost dezbătut un subiect 
privind schema de tratament a medicului pneumolog Flavia Groșan, din Oradea pentru 
tratarea bolnavilor COVID și sesizarea înregistrată împotriva acesteia la Colegiul Medicilor.  

Redăm, spre exemplificare privind modul de prezentare și conținutul dezbaterilor, scurte 
fragmente din emisiunile analizate de membrii Consiliului:  

 

”Emisiunea Sinteza Zilei din data de 17.03.2021, interval orar 20.53-23.45, prezentator Mihai 
Gâdea 
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Titluri: UN MEDIC ROMÂN FACE MINUNI? 1000 DE PACIENȚI COVID VINDECAȚI 
ACASĂ? INTERVIU EXCLUSIV CU „DOCTORIȚA-MINUNE”. COD DE BARE CA SĂ 
CĂLĂTORIM? CE CONȚINE CERTIFICATUL DE VACCINARE EUROPEAN? SCHEMĂ DE 
TRATAMENT – MINUNE ÎN ROMÂNIA? CUM S-A VINDECAT RĂZVAN DUMITRESCU DE 
COVID. CE RESTRICȚII SUNTEȚI DISPUȘI SĂ ACCEPTAȚI? CONSULTARE NAȚIONALĂ LA 
„SINTEZA ZILEI”. 

Invitați: dr. Adina Alberts, Diana Tache-jurnalist, Rodica Boancă-senator AUR, Antal Lorant-
senator UDMR, Mugur Ciuvică-președinte GIP, Alexandru Goga-avocat; prin Skype: dr. Voichița 
Lăzureanu, dr. Herman Berkovits, Adina Vălean-comisar pentru transporturi; prin telefon: Răzvan 
Dumitrescu-realizator tv. 

 

Introul moderatorului (S1-rep.53.31-58.05, sel.20.mp4) Mihai Gâdea: Bună seara 
doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit1 E o ediție eveniment și în această seară. Ce se va 
întâmpla în această emisiune este istorie! Doamnelor și domnilor, sunt o serie de exclusivități pe 
care cred că toți le așteptați. De ce? Pentru că astăzi s-a făcut un anunț care a fost share-uit pe 
rețelele de socializare și căutat pe Google. Cel mai mult dintre toate lucrurile care au fost astăzi în 
spațiul on-line, acesta este. E vorba de o doamnă doctor care vine cu un anunț incredibil. 
1000 de pacienți, vindecați de acasă! Domnia sa spune că a avut de la începutul pandemiei, 
are un cabinet, nu lucrează în spital, nu lucrează într-o clinică, lucrează la un cabinet 
particular și spune că a avut 1000 de pacienți bolnavi de COVID și toți 1000 au fost vindecați 
de acasă! Are o schemă de tratament nouă, are o schemă de tratament personală și folosind 
acea schemă de tratament i-a salvat pe toți, i-a vindecat pe toți. Ei bine, e o întrebare legitimă, 
pe care noi, în această seară o adresăm. Avem un interviu în exclusivitate cu omul cel mai căutat 
al momentului. Toată lumea a vorbit despre doamna doctor astăzi, nimeni însă nu a reușit un 
interviu cu ea. În câteva clipe, difuzăm interviul exclusiv cu „doctorița-minune”, așa cum a fost 
ea numită astăzi pe rețelele de socializare. Aflați care este schema de tratament și care este 
secretul pe care domnia sa spune că îl are. (...) 

(S2-rep.59.18, sel.20.mp4-00.57, sel.21.mp4) Mihai Gâdea: Doamnelor și domnilor, haideți 
să mergem la cel mai fierbinte subiect al acestei zile. Sute de mii de oameni, astăzi au vrut să afle 
despre ce e vorba cu acest tratament minune. Un doctor din România spune că a avut 1000 de 
pacienți bolnavi de Covid, pe toți i-a tratat acasă și toți s-au vindecat. Vindecare de 100%. Are o 
schemă nouă de tratament și sigur, a și primit o plângere. O plângere din partea unui coleg, la 
Colegiul Medicilor. Luni va merge acolo, pentru a fi judecată că folosește o altă schemă de 
tratament. Eu în seara asta vă propun să fim curioși, să vedem despre ce e vorba! Dacă doamna 
doctor a descoperit ceva ce noi nu știm, ceea ce noi nu avem, dacă această schemă de tratament, 
într-adevăr este soluția care ar putea să fie până la urmă apreciată nu doar în România ci și în 
afara ei!?! Pentru că, în momentul de față, neexistând niște medicamente care să fie speciale 
pentru COVID, în momentul în care medicii specialiști vin cu niște soluții inovatoare, dintr-o dată 
sunt puși la zid! Eu nu cred că trebuie să fie nimeni pus la zid! Haideți să-i ascultăm, haideți să 
vedem despre ce e vorba! Doamnelor și domnilor, avem interviul pe larg. Înainte însă de a vedea 
interviul pe larg, priviți doar câteva minute din interviul bombă pe care îl difuzăm în această seară! 
De departe este cel mai fierbinte subiect din România, în condițiile în care infectările cresc, 
spitalele au colapsat și iată, vine cineva și spune, vă tratez de acasă, 100% rată de vindecare, o 
schemă diferită de tratament. Despre ce e vorba? Doamna doctor Flavia Groșan! 

(S3-rep.00.57-07.08, sel.21.mp4) -fragment din interviul cu dr. Flavia Groșan 
Dr. Flavia Groșan: În primul rând, pacienții pe care i-am tratat eu, impecabili sunt! La două 

luni fac, eu mi-am făcut propriul protocol, că nu mi-a spus nimeni cum să fac și atuncea, ieși din 
izolare, la două luni după ce-ai ieșit din izolare, eu îmi fac statusul imunologic, să vedem dacă 
avem anticorpi, că degeaba îi fac la ieșirea din izolare. La ieșirea din izolare am IGM-ul, M-ul 
pozitiv și G-ul mhm, mhm, amețit și intrăm într-o panică, de ferească Dumnezeu! Nu! La două luni 
eu fac status imunologic și tomografia computerizată de control. Degeaba o fac la capătul izolării, 
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pentru că apar imagini și iarăși ne panicăm. În două luni, organismul își rezolvă foarte bine și vin 
la mine cu niște tomografii computerizate perfecte! 

Reporter: COVID-ul pentru dvs., vi se pare ceva, copil mic! 
Dr. Flavia Groșan: Da, eu mi l-am făcut prieten, eu nu mă tem de el! Îl tratez ca pe o 

pneumonie. Tratament etiologic, tratamentul simptomelor, tratament fizio-patologic. Eu așa îl 
tratez, să atac toate mecanismele și n-am emoții. 

Reporter: (Întrebarea reporterului nu se înțelege foarte clar!) (…) Ce va mai impresionat? 
Dr. Flavia Groșan: Toate cazurile mă impresionează. 
Reporter: Nu știu, persoane mai tinere în ultima perioadă ați avut mai multe? 
Dr. Flavia Groșan: Ce-am avut Lavinia noi, nu mai știm?! Avem tot timpul tineri, bătrâni. Un 

caz interesant pe care l-am avut la Crăciun. Am tratat într-o familie, de la 37 de ani, la seniora de 
97! Erau 5 persoane acolo. Ușurel, hai să vedem, i-am vindecat! La Crăciun, m-am trezit cu un 
mesaj audio pe Facebook. „Doamna doctor, datorită dvs. am fost toți 5 la masa de Crăciun!” Auziți, 
niște povești îngrozitoare. Eu asta cred, cu asta mă hrănesc. Înțelegeți? Poveștile astea! (...) Ce 
vreți să vă mai spun? Îs destul două, ca să vă dați seama că-i tot așa. Le-am dat speranțe, pentru 
că lumea a fost extraordinar de speriată! 

Reporter: Este în continuare speriată! 
Dr. Flavia Groșan: Încă este. Nu recomand spitalul. Ei merg în spital oricum și ...mi-e ciudă 

uneori. Măi, stai, că e un caz ușor ăsta, stai! Un pic e afectată. Saturația 91. Ăsta-i un caz pe 
care puteam eu să-l rezolv! Dar, nici eu nu pot tot să rezolv! De ce ceilalți nu fac online? Întreb 
și eu, că ei mă raportează la Colegiul Medicilor. De ce nu fac online? Hai în online! 

Reporter: De ce vă raportează, că...? 
Dr. Flavia Groșan: Că am atacat eu, nu știu ce am atacat eu. Protocolul. N-am eu nimic cu 

protocoalele nimănui, dar, măi, mai și gândesc un pic! Un pic, un pic...Primesc zilnic telefoane! Toți 
vor. Hai, doamna doctor! Scoateți-le și atunci hai, vedem, gândim cum facem și cum ajutăm. 

Reporter: Ați spus că ați fost sunată de la Colegiul Medicilor. 
Dr. Flavia Groșan: Absolut, da! La Comisia de Etică! Că am spus eu că nu-i bun protocolul 

experților...n-am, n-am, n-am. Ce știu eu? Eu n-am ... A fost o acuzație de la un medic, nu de la 
cei, miile, zecile de mii de pacienți pe care i-am tratat. Un coleg medic mi-a făcut reclamația la 
Colegiul Medicilor. Ca să vedeți unde stăm, cum stăm... (...) 

Reporter: Despre saturație să ne spuneți câteva cuvinte. ..la 90! 
Dr. Flavia Groșan: Da, dar ei se sperie și automat intră în spital. Eu ca pneumolog, dacă mă 

sperii la saturație de 80%, eu mă las de meserie! Bătrânica care o venit acuma...astea-s saturațiile 
cu care eu lucrez. Nu mă tem de ele! 

Reporter: Nu trebuie mască la 80? 
Dr. Flavia Groșan: Nu! Eu, mască?! Nu, nici într-un caz! Oxigen și ăla foarte puțin și treci la 

treabă, treci la plimbare, nu stai tu să-mi stai la oxigen! Oxigenul inhibă creierul! Dacă tu-i dai 
oxigen, creierul nu mai sesizează că tu ești în hipoxemie și atuncea te lasă să faci tu. Intri în 
acidoză, crește hiper CO2...intri în comă! După care s-a gătat totul dacă intri în comă! 
Saturația aparent este bună sub oxigen, dar degeaba, că nu merge. Hiper CO2 se 
acumulează în creier și-mi fac edem cerebral! Am și citit eu mult! Auziți doamnă, când o să 
învețe alții mai mult decât am învățat eu, atunci o să poată să-mi explice! Când o să învețe alții mai 
mult decât am învățat eu, în primii ani atuncea, de specialitate și imediat după. Și când o să dea 
alții atâtea examene câte am dat eu! N-am ratat un examen ... Am pornit dintr-un cătun micuț, 
micuț, din Piatra Craiului. Ce examen dur a fost atunci, cu 3-4 pe loc! N-am ratat un examen. M-am 
dus la Secundariat, m-am dus la specialitate, m-am dus la Primariat, Preparator 5 ani, Asistent 
universitar 5 ani, când am ajuns șef de lucrări, mi-am dat demisia! Asta a fost evoluția mea! (...)” 

A fost monitorizată emisiunea Subiectiv, difuzată în data de 21.03.2021, în intervalul orar 
21:00 – 22:45, în direct, pe postul de televiziune Antena 3, emisiune de dezbatere, moderată de 
Răzvan Dumitrescu.  
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În prima parte a emisiunii, interval orar 21:00 – 21:47, moderatorul Răzvan Dumitrescu a 
discutat împreună cu invitații Marcel Ciolacu (președinte PSD) și Mugur Ciuvică despre evoluția 
crizei COVID-19 în România și despre măsurile luate de actualul Guvern.  

În a doua parte a emisiunii, interval orar 22:00 – 22:45, în emisiune a fost prezentă Dana 
Budeanu. Pe partea aceasta de emisiune, moderatorul și invitata au purtat discuții despre aspecte 
cu privire la criza COVID-19 din România (evoluția pandemiei, campania de vaccinare, discuțiile 
apărute în jurul pneumologul Flavia Groșan).  

Titluri și texte afișate în a doua parte a emisiunii: DANA BUDEANU NU UITĂ ȘI NU IARTĂ 
PE NIMENI; DE CE O SUSȚINE DANA BUDEANU PE FLAVIA GROȘAN; DANA BUDEANU: 
ASTA E VACCINARE ÎN MĂSUȚĂ!; BUDEANU: E CONTESTAT UN OM CARE SALVEAZĂ 
VIEȚI; IMEDIAT: UN NOU INTERVIU CU MEDICUL FLAVIA GROȘAN ;BUDEANU: EI ȘTIU 
EXACT CE VA FI ÎN SEPTEMBRIE; FLAVIA GROȘAN: CARANTINA ȘI MASCA NU FAC BINE; 
GROȘAN: NU ÎNȚELEG CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN SPITALE; BUDEANU: DE CE E PANICĂ? RATA 
MORTALITĂȚII E 0,1%! (rep. 26.10, sel. 22.mp4; rep. 27.42, sel. 22.mp4, rep. 28.52, sel. 
22.mp4; rep. 30.54, sel. 22.mp4); BUDEANU: DE CE NU SE TESTEAZĂ MAI MULT ÎN 
ROMÂNIA?BUDEANU: ĂȘTIA DE LA GUVERN SUNT NIȘTE NETERMINAȚI; UN NOU 
INTERVIU CU MEDICUL FLAVIA GROȘAN; MEDICUL FLAVIA GROȘAN FACE NOI 
DEZVĂLURI; GROȘAN: AM VINDECAT MII DE OAMENI CU SCHEMA MEA; FLAVIA GROȘAN: 
NU ÎMI ESTE FRICĂ DE COVID! FLAVIA GROȘAN: OAMENII NU VOR SĂ MEARGĂ ÎN 
SPITAL; FLAVIA GROȘAN: SCHEMA MEA NU COSTĂ MAI MULT DE 100 DE LEI; FLAVIA 
GROȘAN: LUCREZ CU SCHEMA ASTA DE 10 ANI; GROȘAN: CUM SĂ AJUNGI LA ATI 
PENTRU PNEUMONIE?; GROȘAN: CLARITROMICINA FACE PARTE DIN SCHEMA MEA; 
FLAVIA GROȘAN: NU SUNT ÎMPOTIVA VACCINĂRII; GROȘAN: BUCURIA MEA ESTE SĂ 
VINDEC PACIENTUL; GROȘAN: NU ÎNȚELEG FOLOSIREA INVERMECTINEI; FLAVIA 
GROȘAN: CARANTINA ȘI MASCA NU FAC BINE! GROȘAN: IMUNIZAREA DE TURMĂ ESTE 
SOLUȚIA; GROȘAN: STATUL ÎN CASĂ ȘI MASCA SCAD IMUNITATEA; GROȘAN: PACIENȚI 
IEȘIȚI DIN SPITAL, ÎN STARE REA; BUDEANU: CE VREȚI, SĂ O ÎNGROPĂM PE FLAVIA 
GROȘAN?    

(rep. 01.16 -  03.37, sel. 22.mp4) Invitatul și moderatorul discută despre faptul că pentru 
vaccinarea anti COVID nu se face testare înainte.  

Dana Budeanu: Nu cred că poate să vină un om de știință să-mi spună: „E bine să vă 
vaccinați și dacă sunteți pozitivi și negativi, nici nu contează cum ești, trebuie să te vaccinezi.”  

Răzvan Dumitrescu: Păi și la celelalte vaccinuri de ce recomandările erau să nu vii bolnav la 
vaccinare? 

Dana Budeanu: Trebuie să vină specialiștii să ne spună, că noi nu suntem specialiști, nu? 
Răzvan Dumitrescu: Păi, care dintre ei să vină? 
Dana Budeanu: Ăștia care o contestă pe doamna Groșan, care nu este specialist. 

Domne, doamna Groșan este un medic pneumolog. De ce nu are voie să aibă păreri, în 
România, azi? De ce? Există vreo părere, în România, de la începutul acestei pandemii, 
necontestată, în care noi ar trebui să avem încredere 100%? (...) De ce contestăm un om care 
poate salvează niște cazuri? Nu-s importanți ăia o mie, ăia cinci sute, ăia o sută salvați? 

Răzvan Dumitrescu: Nu au intrat în spital, nu au aglomerat ATI-urile. 
Dana Budeanu: Lucru care ar trebui să se întâmple în toată țara. Eu dacă eram ministrul 

Sănătății, aflam de doamna, eu trebuia să aflu de încă o mie de astfel de medici din România care 
au avut... eu, dacă eram ministru, eu făceam apel să nu se ajungă în spitale, rugăm medicii care 
știu, care au, care pot să trateze acasă.  

Sel. 1 (rep. 04.00 – 04.48, sel. 22.mp4) În contextul discuției despre rezultatele tratamentului 
prescris de pneumologul Flavia Groșanu și a faptului că autoritățile nu au întrebat sau făcut 
statistici la nivelul medicilor care au avut astfel de rezultate, invitata face estimări despre cât se va 
mai vorbi despre întâmplările din pandemie de anul trecut, dar și despre un eventual val patru al  
pandemiei anunțat de autorități, în următorii termeni: 
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Dana Budeanu: E foarte mult de discutat și, probabil, că o să mai putem discuta încă zece 
ani de acum înainte despre ceea ce s-a întâmplat... 

Răzvan Dumitrescu: Credeți că atât mai durează? 
Dana Budeanu: Nu! Cred că atât se poate discuta. Zece – douăzeci de ani despre ceea ce s-a  

întâmplat într-un an. Nu cred că mai durează, sincer, foarte mult mascarada asta. Probabil o  
lună – două și după aia ne dă drumul să mergem să facem lipa – lipa în apiță, peste vară, și după 
aceea, probabil că în toamnă... ne anunță de acum... Că ei ne anunță de acum... ei știu exact ce e 
în septembrie, ne anunță acum. Ne anunță de acum specialiștii, miniștrii ăștia că o să fie 
nasol, o să fie valul patru prin septembrie. De unde știți, mă?  

Răzvan Dumitrescu: Dar câte valuri o să mai fie? Că mă întreabă telespectatorii, adică... 
Dana Budeanu: Ce valuri? Când rata mortalității e 0,1... 
Răzvan Dumitrescu: Sigur că după trei vine patru, dar după patru poate să vină cinci. 
Sel. 2 (rep. 04.48 – 07.50, sel. 22.mp4) Discuția despre medicul Flavia Groșan continuă 

astfel: 
Dana Budeanu: Este contestat un medic. Un medic pneumolog care a vindecat. Punct, 

punct. Bă, a vindecat, da? nu i-au murit sute de oameni, a vindecat. 
Răzvan Dumitrescu: Da. 
Dana Budeanu: Nu contează în ce stadi... Că era în stadiu... nu a ajuns la spital, pentru că 

sunt foarte mulți oameni care au ajuns la spital... Atenție, cunosc personal, au ajuns la spital fără 
simptome, au fost internați și au murit. Da, mă, pentru că știți ce se întâmplă? Ăsta evoluează 
foarte repede și apar niște... Ok, să spunem că așa e, da? Dar e clar că spitalul n-are protocolul 
care trebuie, din moment ce ăla fără simptome s-a internat în spital și n-a mai ieșit din 
spital. Cum naiba n-a mai ieșit din spital? Ok? Ok! Deci, nu există un protocol clar. Bă, dacă 
vine un medic, bă, dacă vin doi, trei care știu ceva sau cărora tratamentul le-a dat rezultate 
pozitive, nu vorbim cu el, îl îngropăm, îl anulăm. Care este explicația reacției?   

Răzvan Dumitrescu: Întâi îl reclamăm. 
Dana Budeanu: La Colegiul Medicilor. Colegiul Medicilor care a premiat-o. Are diplomă 

de la Colegiul Medicilor, care mâine au chemat-o să o apostrofeze și să-i facă și să-i arate și 
degetul. 

Răzvan Dumitrescu: Mâine au chemat-o. Deci, au premiat-o cu mai mult timp în urmă, 
mâine au chemat-o. Interesant e un lucru de spus! Eu am urmărit paginile de Facebook ale 
doamnei doctor Flavia Groșan cam de câteva luni de zile, de când am pățit și eu chestia cu 
COVID-ul. Am început să urmăresc pagini ale medicilor și acolo am văzut. Ea a postat foarte 
multă informație. N-a avut niciun fel de problemă cu ce a postat, până când a apărut la 
televizor. Când a spus un sfert din ce a scris pe pagina de Facebook la televizor, s-a 
prăpădit cerul. Repet, când a spus un sfert din ce scrisese până atunci pe pagina de 
Facebook, s-a prăpădit cerul, a luat foc lumea, cădeau meteoriții, era nasol... era, cum să 
spun, război.   

Dana Budeanu: În schimb, trebuie să fim deschiși permanent către toți specialiștii, că ea 
nu e specialist, dar restul sunt. Care? 

Răzvan Dumitrescu: Cine sunt ăia? 
Dana Budeanu: Deci, restul specialiștilor pe care îi vedem non-stop pe ecranul 

televizorului, în ei trebuie să avem maximă încredere. Unii care, de un an de zile, ne 
amenință, ne explică cum e nenorocire, murim toți. Adică, nimeni nu spune ceva pozitiv. 

Sel. 3 (rep. 08.45 – 20.17, sel. 22.mp4) Răzvan Dumitrescu: Eu spuneam așa și e foarte 
important, repet! Un sfert, din ce a scris pe Facebook, a spus la televizor și a luat foc lumea. 
Haideți să vedem alt interviu cu Flavia Groșan, pentru că explică mult mai în amănunt lucrurile, luat 
de Luis Lazarus. Noi dăm o secvență foarte importantă, ca să înțeleagă lumea, că e foarte coerent 
ce spune doamna doctor. 

A fost difuzat un interviu cu medicul pneumolog Flavia Groșanu (sursa Luis Lazarus – Zeus 
TV). În cadrul interviului, medicul a precizat numele paginii sale de Facebook și denumirea  
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mai multor medicamente, precum și părerea sa despre aceste medicamente utilizate în 
tratarea COVID. 

Flavia Groșan: De un an de zile, pe Facebook, pe pagina mea personală, am spus că nu-
mi plac anumite medicamente din protocoalele lor terapeutice. Acum, fiind și în cabinetul 
meu privat, în ambulator, nu am avut acces la Kaletra, la Remdesivir, la astea. Astea sunt 
medicamente din Programul Național. Dar eu am văzut, în schimb, altceva. Pacienți ieșiți din 
spital care erau într-o stare foarte, foarte rea. Și de aici m-am gândit încet, încet, în care am 
început să comentez pe Facebook: „Nu-mi place Kaletra, nu-mi place Heparina. Nu-mi place 
Codeina.” Atât am spus. Am făcut, nu greșeala, o ziaristă de la Național m-a abordat și m-a 
întrebat ce părere aveți. Eu am spus că astea nu le prefer.  

Rep. 01.11 din Sel. 3 - Flavia Groșan: Eu am schema mea proprie de tratament cu care 
am vindecat foarte bine mii, nu o mie, doamna ziaristă a fost modestă o mie. Sunt mii, 
pentru că eu într-o casă de covizi, acolo nu-i unul, acolo e mama, tata, copiii. Sunt mii și mii 
pe care i-am tratat cu schema mea simplă. Mie nu mi-a fost frică de COVID absolut deloc! 
Am luat-o eu pe cont propriu, personal. Am făcut o schemă... schema asta, schema asta e 
de zeci ani de zile lucrez cu ea. Acuma, doar am mai finisat-o în pandemia asta. Și a ieșit o 
bijuterie. Eu am lucrat, uitați acuma, că asta voiam să spun, când să începem interviul, acum, la 
ușa mea de exemplu, este soția unui pacient de 50 de ani, tânăr, COVID pozitiv, care are febră de 
zece zile. Nu vrea să meargă în spital. Tratat, nu știu de ce nu a tratat. Nu vrea să meargă în 
spital. Spuneți-mi, cum să procedez eu acum? Ce să fac? Vor la mine. Ce să spun eu? Eu primul 
lucru i-am întrebat: „Nu mergeți în spital?” „Nici vorbă, doamna doctor!” Și eu ce să fac acum? Eu 
mă duc pe schema mea. O schemă simpluță. Chiar aseară scriam pe Facebook. Cum e posibil ca 
o schemă de puțin peste 100 de lei, cu medicamente din nomenclatorul medicamentelor din 
Ministerul Sănătății, medicamente care se compensează, cum a putut da naștere unui asemenea 
zbucium mediatic? Am o schemă, în primul rând umană, care să respecte decența umană, eu 
asta vreau, că organismul ăsta uman e foarte firav. Nu poți să-l abrutizezi. Și atunci am 
medicamentele mele ușoare, drăguțe, frumoase. La 14 zile astăzi mi-a venit o pacientă, o 
stare impecabilă. Și m-am mirat. De ce eu cu schema mea, zmeii mei, cum le spun. Că eu a 
trebuit să fac o poveste aici. Vă dați seama că eu numai online tratez COVID, că la cabinet 
nu pot. Vă dați seama seniorii mei, cei peste 70 de ani, să încerci tu să le explici cum se ia 
Ventolin, cum se ia spray-ul. A fost o luptă infernală anul ăsta pe care am dat-o anul ăsta cu 
COVID-ul. Și, ușurel, ușurel am ajuns aici. Se pare că n-am făcut bine, nu știu. 

Rep. 03.42 din Sel. 3 - Flavia Groșan: Din prima clipă când s-a declanșat pandemia, eu 
am făcut postarea publică pe pagina mea PneumoMed. Eu am stat în permanență lângă 
prietenii mie de pe Facebook și le-am spus: „La primul semn: strănut, tuse, dureri de gât, 37 
cu 1, mă anunțați, începem schema.” Eu cu schema asta lucrez de zece ani de zile, un pic 
am mai finisat-o. Începem schema. Nu stăm, nu așteptăm să coboare în plămân. Acuma, 
până la un punct am reușit eu să fac față, după care n-am mai reușit să fac față din primul 
minut să acționez eu cu tratamentul meu. Bun, am ajuns în spital. Indiferent de formă acuma. 
Mie mi s-a părut, cum să ajungi în Terapie Intensivă într-o pneumonie? Întrebarea asta eu o 
pun de la începutul pandemiei. De ce să mor dintr-o pneumonie? Ce se întâmplă în spital? 
Nu știu. N-am fost, n-am așa... numai din afirmațiile pacienților și scrisorile medicale, în care 
se precizează ce au primit, mi-am dat seama că anumite medicamente-s ceva... Bine, între 
timp, am aflat ce înseamnă Kaletra, ce însemană Codeina... exclus... multe chestii. Deci, nu 
înțeleg ce se întâmplă în spital! Cum intri pe picioarele tale și, în câteva zile, ești pe mască 
SIPAP sau intubare? Nu înțeleg ce se întâmplă! Eu mi-am pus această problemă de foarte 
mult timp, săptămânal pe Facebook. Deci, nu e un... nu știu de ce a rămas lumea atât de 
surprinsă. Eu mereu le-am povestit pacienților mei: „Măi, ce se întâmplă?”Eu, aici la cabinet, eu nu 
am fake news, eu am la prima mână pacienți care îmi ies din spital, eu cam știu ce se întâmplă 
acolo, pacienți care vin la mine după spitalizare. 

Rep. 05.42 din Sel. 3 - Flavia Groșan: Schema mea are tratament etiologic, claritromicina, 
că ați auzit. Nu am vrut s-o fac public, pentru că nu ar fi înțeles-o schema mea și mi-at fi 
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făcut-o praf. Și atunci, cu fiecare în parte am vorbit, am explicat, i-am urmărit cu fiecare 
pacient în parte. Are tratament etiologic, claritromicina, are tratamentul simptomelor febră, 
tuse, are tratament fizio-patologic. Adică, exact cum am învățat eu să tratez o pneumonie în 
facultate. Nimic senzațional nu are. Eu nu sunt antivaccinistă, nu știu foarte multe despre vaccin. 
Pacienții când ajung la mine, ei sunt bolnavi, au o răceală, au o afecțiune pulmonară. În schema 
mea de tratament nu intră vaccinul. Eu așa am învățat în facultate! Vaccinarea se face pe o 
perioadă de sănătate. D-asta vedeți că vaccinul gripal se face în octombrie, noiembrie, la începutul 
epidemiei de gripă. Și în schema mea nu intră vaccinul. Neintrând vaccinul, eu nu l-am folosit, eu 
nu știu nimic despre vaccin, nu sunt antivaccinistă, n-am nimic împotrivă, fiecare face exact cum 
dorește. Tata, de 83 de ani, s-a vaccinat, a făcut și rapelul. Deci, ce vreți mai mult de atât să vă 
spun? Nu există medicament care să vindece o boală! Există medicamente care ajută organismul 
să treacă peste o dificultate. Eu le-am spus prietenilor: „Medicamentul ăla care să vindece ceva nu 
există! E, care să ajute organismul să treacă peste dificultate, da, există! Depinde cum le folosești. 
Poți să faci și mult rău.” Eu am timp să fac studii, nu am timp să fac studii... eu, pur și simplu, încep 
tratamentul și vindec pacientul. Asta este bucuria mea, practic. Asta mă bucură. Asta mă ține pe 
mine, fiecare pacient pe care l-am vindecat este eroul meu.  

Rep. 07.48 din Sel. 3 - Flavia Groșan: Eu nu  să folosesc niciodată ivermectina, nu 
înțeleg un antiparazitar ce caută într-o pneumonie? Cum n-am înțeles Kaletra, care se dă în 
SIDA, ce caută în pneumonie? Nu înțeleg. Dacă o să mă conving, o să vedem rezultate 
extraordinare, n-am o problemă, mă duc pe invermectină. Am înțeles că e foarte ieftin. 
Deocamdată nu știu ce efecte miraculoase poate să aibă. Eu am avut un pacient care, după 
trei zile de invermectină, m-a sunat pe mine: „Doamna doctor, salvați-mă! Azi-noapte, am 
vrut să mă arunc de la etaj.” Deci, atenție la componentele psihice pe care le determină! 

Rep. 08.25 din Sel. 3 - Flavia Groșan: Eu zic că lockdown-ul nu face bine, eu zic că 
masca nu face bine. Eu aș fi mers tot pe varianta englezească cu imunizarea de turmă, să 
știți dumneavoastră! Am fi scăpat. Practic, măștile... eu tot timpul, vorbam și cu pacienții 
mei. Dumnezeu a lăsat orificiile aste cu un scop, măi. De ce le blocăm noi? Eu întreb, tot 
întreb, întreb. Nu cred că ne-au făcut... ne-au scăzut imunitatea în ultimul hal. D-asta acuma 
nu mai știm ce e gripă, ce viroză, ce e COVID, nu mai știm nimic. Imunitatea noastră este 
prăbușită. Statul în casă, masca... aici am ajuns. Eu am fost foarte surprinsă, totuși, că 
încercam să dau naștere pe Facebook la niște dialoguri despre tratament. Mie asta mi-a plăcut. 
Mi-a plăcut foarte mult. Hai să încercăm să găsim o schemă! Nu am găsit niciodată nicio aplecare 
spre tratament. Pe mine asta m-ar fi interesat. Acuma, îl facem, îl facem. Cum îl tratăm? Cum 
facem să n-ajungem pe mască SIPAP sau ventilator? N-am găsit, n-am avut cu cine să discut. 
Foarte, foarte puțini medici care au fost mai tranșanți și ne-am gândit... foarte puțini...  

Rep. 09.47 din Sel. 3 - Flavia Groșan: Pagina de Facebook a mea e publică, se văd 
rezultatele acolo, like-urile, florile pe care le primesc, eroii mei sunt acolo. Cum n-au fost 
văzuți, totuși, anul ăsta, după un an de zile, și acum, după un interviu banal, chestiile astea 
eu le spun de un an de zile, să apară atâta tevatură în presă? Nu înțeleg, totuși, ce am 
deranjat? Ei merg pe schema lor, eu trebuie să gândesc, să salvez viața bolnavului meu, nu 
înțeleg care este problema. De ce atâta necaz? Bine, acuma m-am îngrozit. Eu am pus și pe 
Facebook o fotografie de genul ăsta. M-am speriat, am zis: nu se poate, nu e posibil așa ceva. 
Nepoțelul meu, în Londra, de patru ani jumate, nu poartă mască. E clasa zero. În Londra, copiii nu 
poartă mască. Când i-am văzut la ora de sport, m-am îngrozit, m-am îngrozit. Nu știu cum se 
poate, cum acceptă părinții? Bun, că profesorul, profesorul trebuie să respecte regulile școlii, dar 
părinții cum acceptă? Dar chiar nimeni să nu ia o atitudine? Nu știu ce să spun. O să merg eu la 
Comisia de Etică, foarte bine! Eu mă uit în spatele meu și nu mi-e rușine, atât vreau să vă spun! 
Când mă uit în spate, mie nu mi-e rușine! Să ia ce decizie vor și cum vor, să comenteze cât vor, 
mie nu-mi este rușine ce-am făcut.            

Răzvan Dumitrescu: E foarte interesant ce spune doamna doctor. E ce spuneam înainte de 
interviu. Dânsa, dacă îi urmăreai pagina de Facebook, a spus lucruri mult mai amănunțite acolo, 
decât a spus la TV, dar s-a declanșat incendiul după ce le-a spus la televiziune. Luis Lazarus a  
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făcut acest interviu. 
Sel. 4 (rep. 20.18 – 23.20, sel. 22.mp4) Se aduc următoarele precizări și comentarii în 

legătură cu afirmațiile din cadrul Sel. 2, cu privire la diploma de excelență pe care ar fi primit-o 
doctorița Flavia Groșan: 

Răzvan Dumitrescu: Înțeleg că acea diplomă, că am înțeles că au sunat pentru precizări în 
redacție, n-ar fi fost acordată de Colegiul Medicilor, ci Gala a fost organizată de Colegiul Medicilor.  
Diploma de excelență o s-o vedeți acum pe ecran, că e pozată diploma, în care o să vedeți inclusiv 
semnătura, în dreapta, din partea Colegiul Medicilor, a doamnei președinte Carmen Pantiș, adică 
bun. 

Dana Budeanu: A sunat cineva care a contestat sau cum? 
Răzvan Dumitrescu: A zis că formularea nu-i corectă, că nu noi i-am acordat premiul, noi am 

organizat Gala. Premiul l-ar fi acordat Asociația Sănătatea Ta, Adevăr și Caritate. 
Dana Budeanu: Cu acordul... păi dacă ei au semnat, cum adică? 
Răzvan Dumitrescu: Vă dați seama până unde s-a ajuns. 
Dana Budeanu: Stați un pic să vorbim normal! Eu nu înțeleg ce este această psihoză? Cum 

adică sună un reprezentant al Colegiului Medicilor și spune:„ Nu, domne, noi n-am dat 
diploma.” Adică, ce vreți să se întâmple? Că nu înțeleg! Trebuie să o îngropăm pe doamna? 

Răzvan Dumitrescu: Probabil. 
Dana Budeanu: Adică, ce trebuie să-i facem? Anunțați-o, domne, care e ideea? Ce vreți? 

Fiecare medic specialist, de pe acest pământ, are schema lui proprie de tratament. Tu te poți duce, 
cu aceeași afecțiune, la trei medici diferiți, ai o problemă cardiacă și, vă garantez, fiecare medic îți 
dă altă schemă în care crede, pe care a cercetat-o...  

Răzvan Dumitrescu: Și cu care a tratat și a avut rezultate. 
Rep. 01.52 din Sel. 4 - Dana Budeanu: Adică, fiecare medic specialist are schema lui de 

tratament. Dar, atenție! Ea nici măcar nu spune. Nu contestă nimic. A, da, își pune niște 
întrebări. Fiecare medic specialist ar trebui să își spună. 

Răzvan Dumitrescu: Ar fi culmea să nu o facă. 
Dana Budeanu: Domne, vedeți-vă de treabă! Ce treabă aveți cu mine? Voi continuați pe 

protocolul pe care îl aveți în continuare! Care a problema? Asta a spus. 
Răzvan Dumitrescu: Da. Dar, totuși, care e problema, de fapt? Că dacă tot am ajuns aici, 

haideți să identificăm problema! Ce și pe cine a deranjat de au sărit grenadele în aer? 
Dana Budeanu: Problema este foarte gravă. Vedeți dumneavoastră, este foarte greu să poți 

să spui într-adevăr ce vrei să spui, pentru că ești în direct, pentru că suntem unde suntem și este 
foarte greu să spui orice, pentru că o șleahtă de neterminați vor sări și te vor întreba de 
unde știi tu, adică ce acuzi. Nu acuză nimeni. 

Sel. 5 (rep. 23.27 – 27.30, sel. 22.mp4) După ce invitata a precizat că schemele de tratament 
pentru COVID-19 au tot fost modificate de către Organizația Mondială a Sănătății, aceasta a 
susținut, din nou, faptul că rata mortalității în România este de 0,1%, astfel: 

Dana Budeanu: Deci nu aveți un protocol bătut în cuie beton. Ați dat remdesivir, că așa a zis 
OMS-ul. Ați scos remdesivirul, că așa a zis OMS-ul după aceea. A existat vreun cetățean vai 
mama lui, care a ajuns în spital, și a contestat protocolul? Nu, au luat, au înghițit. Ăia care au ieșit, 
au ieșit. Ăia care n-au mai ieșit, n-au ieșit. Este o problemă cu protocolul din moment ce se scot 
medicamente din el. Nu spune nimeni că schema lui X e bună și a lui Y nu e bună. Acest medic își 
apără schema lui. Mai există și alți medici care îți apără schema lor. Este firesc. 

Rep. 00.50 din Sel. 5 - Dana Budeanu: Discuția este foarte periculoasă de ce? Pentru că 
deranjează în asemenea hal, asta este problema! 

Răzvan Dumitrescu: Pe cine? 
Dana Budeanu: Pe specialiștii care trebuie să dirijeze această mascaradă în care suntem 

cu toții. Pentru populație, ceea ce este foarte important, cred eu, adică pentru oamenii 
normali, este să își repete, în fiecare dimineață, când se trezesc, de dimineață, că rata 
mortalității este de 0,1%, oficial. 

Răzvan Dumitrescu: Da, dar ATI-urile sunt pline, zic ceilalți. Așa e cu rata! 
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Dana Budeanu: Rata mortalității este de 0,1%, oficial. Vă rog mult de tot, explicați-mi și 
mie de ce suntem în panică? Că rata nu e... nu... 

Răzvan Dumitrescu: Pentru că ATI-urile sunt pline, pentru că spitalele sunt pline... 
Dana Budeanu: Rata este la fel și în țările în care am stat ca sclavii închiși degeaba. 

Pentru că s-a dovedit! Dacă porți mască non-stop, dacă... tot nu se întâmplă nimic, nu? 
Cazurile cresc. 

Răzvan Dumitrescu: Mai am o întrebare aici! Care apare și în Italia. În Italia, au avut, dintr-o 
dată, peste douăzeci și ceva de mii de noi infectări și peste trei sute de morți, în douăzeci și patru 
de ore. Deși au vaccinat și ei, 12% din populație a primit măcar o doză. La fel e procentul și la noi. 
Italia având, în afară de școli pe care nu le-a închis anapoda timp de un an, au avut restricții chiar 
mai dure decât noi. 

Dana Budeanu: A fost închisă țara... nu aveai voie să ieși. 
Răzvan Dumitrescu: 12% noi, cam ăsta e procentul cam în toate țările. De ce pe vârf de 

vaccinare, la noi peste un milion șapte sute de mii de vaccinați, ai explozia asta? Bun, n-ai atins 
încă imunitatea aia data de 70%, dar nu trebuia, totuși, să n-ai, totuși, așa o explozie? Lumea se 
întreabă, eu am întrebat toată săptămâna. 

Dana Budeanu: E părerea mea, eu nu sunt un specialist, dar este părerea mea de om care 
urmăresc toate părerile specialiștilor. Și specialiștii au spus să ne liniștim, că nu este nicio 
problemă că ne infectăm după ce ne-am vaccinat, e ok, pentru că oricum nu mai murim. Deci, clar! 
Te-ai vaccinat, nu mai mori. Faci o formă foarte ușoară așa și trăiești. Păi da, dar știți care e 
treaba? Ăia care se infectează vaccinați, nu mai infectează și ei la rândul lor pe alții? Ba da.  

Răzvan Dumitrescu: Poate sunt nevaccinați. 
Dana Budeanu: Păi, normal. Deci, care este problema, de fapt? Că nu testați înainte să 

vaccinați. Pentru că dacă fiecare om vaccinat ar fi fost testat înainte... Apropo, testele de ce nu 
sunt gratuite și vaccinul este? N-aveți bani să luați niște teste? Eu nu înțeleg cretinitatea... 

Sel. 6 (rep. 30.43 – 33.12, sel. 22.mp4) Dana Budeanu: De ce acești specialiști plătiți cu zeci 
de mii de euro, și de stat, și de pharma, și de tot ce știm de toți, specialiștii ăștia plătiți en gros, să 
posteze, să nu posteze, să vină la televizor, să nu vină la televizor, să zică de mu știu care vaccin, 
foarte bine că sunt plătiți, nu despre asta e vorba. De ce nu au testat? De ce nu au venit și nu au 
dat soluții reale? De ce nu vin și nu răspund la aceste întrebări normale? În schimb, o linșează pe 
doamna doctor Groșan, pentru ce? Pentru ce, mă? Că a ieșit și a spus: „Am o schemă cu 
care îi fac pe ăștia care mă sună: Alo, tușesc!”  

Răzvan Dumitrescu: Pe de altă parte, precizare foarte importantă! De foarte multă vreme, 
dânsa spune pe Facebook că n-au avut cu ea probleme, decât în momentul în care a apărut 
la televizor. Câtă vreme stătea pe Facebook, n-avea o problemă. Dacă au văzut-o la 
televizor, gata. 

Dana Budeanu: Pentru că nu o distribuia cine trebuie pe Facebook. Și nu știu de ce sunt atât 
de supărați, că am citit opinii ale unor neterminați din ăștia, care sunt jurnaliști cică... despre faptul 
că ne luăm după părerile unui medic care postează pe Facebook. Ce, mă? Tot Guvernul de azi, 
Guvernul de azi, tot este de pe Facebook. Înainte de Facebook, toți membrii Guvernului de astăzi 
nu existau. Mă rog, în afară de Cîțu care exista și înainte. 

Răzvan Dumitrescu: Apropo, dar și... inclusiv comunicatele de la departamentul ăsta care se 
ocupă cu cifrele apar și pe Facebook, nu doar pe site-ul oficial. Și au mai multe accesări pe 
Facebook decât pe site-ul oficial. 

Rep. 01.45 di Sel. 6 - Dana Budeanu: Da, dar se încerca ducerea în derizoriu a doamnei, 
că, vezi Doamne, e o păreroloagă care își dă cu părerea pe Facebook. Păi voi ce sunteți? 

Răzvan Dumitrescu: Dar de ce le spuneți neterminați?  
Dana Budeanu: Sunt neterminați dpdv academic 99%. Corect? Corect! Ziceți-mi unul care a 

terminat ceva? „Stați un pic! Vin mai târziu, am fost sportiv de performanță, am participat la nu știu 
ce Olimpiadă, n-am mai putut să-mi iau diploma...” lui ăla nu-i vine diploma nu știu de unde... 

Răzvan Dumitrescu: Au adeverințe unii.(…)” 
22.03.2021 
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Moderator: Mihai Gâdea. 
Invitați în prima parte a emisiunii: Mirela Vaida- prezentatoare Acces Direct, iar în cea de-a 

doua parte: Dana Budeanu; Flavia Groșan-medic pneumolog; Irina Rădulescu-actriță. 
Subiecte: despre incidentul din platoul Acces Direct căruia i-a fost victimă prezentatoarea 

Mirela Vaida; despre audierea medicului pneumolog Flavia Groșan, la Colegiul Medicilor din Bihor 
și interviul acordat de către aceasta lui Mihai Gâdea; cazul unei fete în stare gravă la ATI care și-a 
revenit miraculos. 

Titluri afișate pe ecran în timpul emisiunii: SECRETUL DOCTORIȚEI GROȘAN, ÎN 
PREMIERĂ NAȚIONALĂ; DR GROȘAN: CONFRUNTAREA CRISTOIU- TUDOR POPESCU; 
URMEAZĂ: INTERVIUL INTEGRAL CU DOCTORIȚA GROȘAN; MIRELA VAIDA LA UN PAS DE 
MOARTE; MIRELA VAIDA ATACATĂ ÎN DIRECT, ÎNCĂ NU ÎȘI REVINE; MIRELA VAIDA 
PRIMEȘTE MESAJE DE AMENINȚARE; DOCTORIȚA FLAVIA GROȘAN, VICTORIE 
ABSOLUTĂ; CE URMEAZĂ? CE SPUNE DOCTORIȚA FLAVIA GROȘAN?; MIHAI GÂDEA, 
INTERVIUL MOMENTULUI CU DR. GROȘAN; DANA BUDEANU FACE ANUNȚUL 
MOMENTULUI; DR. GROȘAN ÎI DEZVĂLUIE SECRETUL LUI MIHAI GÂDEA; SCHEMA DE 
TRATAMENT, ÎN EXCLUSIVITATE; MIHAI GÂDEA, INTERVIU EMOȚIONANT CU DR. 
GROȘAN; ȘOC: DR. GROȘAN, CÂND SE TERMINĂ PANDEMIA; DANA BUDEANU ÎN DIALOG 
CU DR. GROȘAN; SURPRIZA SERII PENTRU DR. FLAVIA GROȘAN; FIICA LUI DEM 
RĂDULESCU: VICTORIA OAMENILOR SIMPLI; ANDREEA, MINUNEA DE LA TERAPIE 
INTENSIVĂ; POVESTE ÎNCREDIBILĂ DESPRE VIAȚĂ ȘI MOARTE. 

S1(rep.48.50-00.40 sel.22-20, 22-21) 
Intro Mihai Gâdea: Știrea zilei de departe, este că medicul Flavia Groșan, supranumit medicul 

minune, cea care a venit cu un tratament diferit, cu rezultate extraordinare, cu o rată de vindecare 
record, ei bine, doamnelor și domnilor are o victorie absolută. Astăzi la Colegiul Medicilor, a fost 
târâtă în fața acestui consiliu al medicilor, pentru a fi judecată. Flavia Groșan a ieșit de la Colegiul 
Medicilor, unde s-a văzut evident că nu poate fi vorba de malpraxis, nu poate fi vorba de niciun fel 
de acuzație care să stea în picioare, a spus, „mă uit în spate și nu îmi este rușine ce am făcut, vă 
iubesc, voi fi lângă dumneavoastră de fiecare dată”. Colegiul Medicilor a spus „doamna doctor 
Flavia Groșan nu primește nicio sancțiune.” Doamnelor și domnilor, azi am fost la Oradea, am fost 
la acel moment al protestului, de fapt a fost un moment de susținere pentru medicul Flavia Groșan, 
în ciuda faptului că nu avea niciun fel de plângere din partea niciunui pacient. Am fost acolo, am 
întâlnit-o, am avut un interviu pe larg cu domnia sa, am petrecut întreaga zi cu domnia sa și vreau 
să vă spun, ce mi se pare cel mai important, nu doar că o să vedeți în această seară interviul 
momentului, ce mi se pare cel mai important, este faptul că doamna doctor, în premieră 
națională își spune secretul, în premieră națională spune care a fost secretul pentru a avea 
o rată de vindecare atât de mare. E un eveniment major, toată lumea a vorbit despre acest 
subiect, și veți vedea în această seară inclusiv confruntarea a ceea ce ar putea fi doi titani ai 
comentariului politic din România, Ion Cristoiu vs. Cristian Tudor Popescu, exact pe subiectul 
medicului Flavia Groșan. Doamnelor și domnilor, însă în această seară avem și alte subiecte, ceea 
ce i s-a întâmplat colegei noastre Mirela Vaida e un lucru care se întâmplă, eu știu, la câțiva ani de 
zile pe întreg globul, pentru că ce a pățit Mirela e dincolo de coșmar, dincolo de coșmar. Aflându-
se în direct la emisiunea sa, o persoană care a scăpat neobservată și o să vedeți cum a scăpat 
neobservată, vine să o lovească cu o bordură uriașă, cu o bucată mare de bordură în cap. Mirela e 
o persoană puternică, dar în momentul în care treci pe lângă moarte, acela e un moment care cred 
eu că merită toată atenția în această seară. Mirela într-un interviu exclusiv, veți vedea filmul 
atacului. Veți vedea în această seară despre o altă minune de la ATI, toată lumea a fost 
impresionată de minunea sau minunile care ni le dă doamna doctor Flavia Groșan, dar în seara 
asta o nouă minune, Andreea, minunea de la ATI, 23 de zile de comă profundă, nimeni nu credea 
că își va reveni, doar tatăl său un om al lui Dumnezeu care s-a rugat clipă de clipă, zi și noapte și 
Dumnezeu a răspuns acestei rugăciuni, puterea rugăciunii mai mare decât orice. Doamnelor și 
domnilor, dar cum v-am spus, azi am fost la Oradea, am avut o zi foarte lungă, am ajuns în buza 
emisiunii, dar sunt fericit că am fost astăzi în locul în care s-a întâmplat până la urmă, cel mai 
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important eveniment al acestei zile. Priviți câteva scene din momentul în care doamna doctor 
era la judecată, oamenii se strânseseră în față, am ajuns și eu acolo, vreau să vedeți asta și vreau 
să vedeți o mică parte din interviul pe care îl voi difuza în această seară pe larg, e o seară de 
super-eveniment la Sinteza zilei, iată imaginile zilei de departe. 

Au fost difuzate imagini în care mai multe persoane scandează numele medicului Flavia 
Groșan și aplaudă, în momentul în care aceasta a ieșit dintr-o clădire și s-a îndreptat către un 
autoturism parcat în apropiere. La întâlnirea cu susținătorii și reporterii prezenți, medicul a afirmat: 
Mergem mai departe, voi fi lângă voi. 

A fost difuzat un fragment din interviul oferit jurnalistului Mihai Gâdea, de către medicul Flavia 
Groșan. 

Mihai Gâdea: În cazurile dumneavoastră de succes, cât contează, schema, cât contează 
exercițiile, cât contează starea psihică sufletească, cât contează Dumnezeu? 

Flavia Groșan: Nimic fără Dumnezeu. Dumnezeu deoparte, totuși eu consider că schema mea 
este minunată. 

Mihai Gâdea: Cheia este totuși schema. 
Flavia Groșan: Cheia rămâne la mine schema.  
Mihai Gâdea: Claritromicina. 
Flavia Groșan: Absolut, da, atât. 
Mihai Gâdea: Dar claritromicina fără restul s-ar descurca? 
Flavia Groșan: Nu, eu puteam să fac o vedetă din azitromicină dacă voiam, nu. Eu sunt 

cu claritromicina de ani de zile, am simțit tropismul ei, am simțit rolul ei antiinflamator, dar 
singură nu poate face față, iar schema mea trebuie explicată fiecăruia în parte, mii de 
oameni cu care am stat și le-am povestit tot, tot, tot. Nu se descurcă, luați tot cum vă spun. 
Schema mea eu zic că a fost incredibilă, sunt ca și copiii mei, am avut grijă de ea să nu fie 
distrusă, să nu fie batjocorită, medicamente comune, vechi, mi-a fost frică să nu distrugă 
schema și atunci fiecăruia în parte, iar la începutul consultului online, gata, începem, la 
treabă. 

Mihai Gâdea: Schema, ea atacă, blochează virusul? 
Flavia Groșan: Da, eu mă duc la... 
Mihai Gâdea: Deci care e filosofia, atacați virusul, îl blocați? 
Flavia Groșan: La negativare, la negativare e așa, simptomele deci tratamentul etiologic 

claritromicina, mă duc mai departe am grijă la simptome, febră, rolul întăresc claritromicina 
cu alte medicamente cu rol antiinflamator, iar regina și regele Ventolin-ul, Flixotide-ul, aici 
am dat eu... 

Mihai Gâdea: Ventolin-ul, Ventolin-ul e regele sau regina? 
Flavia Groșan: Regina, bronhodilatatorul, iar antiinflamatorul steroidian Flixotide-ul a 

fost regele meu. Sunt două dispozitive unde a trebuit să stau la fiecare să explic cum se ia, 
povestea asta nu poate fi aplicată de oricine, îți trebuie foarte multă răbdare, încredere și să 
îți fie drag de ea. 

Mihai Gâdea: Dozajul diferă de la pacient la pacient? 
Flavia Groșan: Vârsta. Vârsta face diferența. 
Mihai Gâdea: De când vedeți rezultate, cam în câte zile se văd rezultatele? 
Flavia Groșan: Nu știu exact, eu am făcut o poveste despre schema asta, am spus, nu 

știu ce va fi cu pandemia, dar sigur va rămâne povestea scrisă de mine. Eu știu în a 3 -a zi 
cum ar trebui să se simtă pacientul. În a 3-a zi... 

Mihai Gâdea: În a 3-a zi trebuie să se vadă, să se simtă. 
Flavia Groșan: De la 7 la 10 zile, pacientul meu e bine. 
Mihai Gâdea: La 10 zile? 
Flavia Groșan: La 10 zile, la 14 zile când le iese devizul ăla, ei vin aici cu flori. 
Mihai Gâdea: Foarte interesant. Condiția sine-qua-non este în a câta zi de la infectare să 

vă apeleze? 
Flavia Groșan: Din prima. 
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Mihai Gâdea: Din prima? 
Flavia Groșan: Din prima secundă, eu fiind singură nu pot, din prima. Strănut, tuse, 37 

cu 1, cu 2, la început, atunci, el coboară, are o viteză de a coborî în plămâni incredibilă. 
Atunci, începând. 

Mihai Gâdea: Doamna profesor, dumneavoastră cu ceea ce spuneți, mi se pare că e 
foarte important, chiar dacă nu puteți să îi tratați pe toți cei care vă apelează.. 

Flavia Groșan: Ca lumea să știe. 
Mihai Gâdea: Dar asta mi se pare, puteți să salvați foarte multe vieți cu lucrurile pe care 

le spuneți, deci dați un sfat cert, în momentul în care apar primele simptome... 
Flavia Groșan: Nu mai stăm, așteptăm, începem frumos tratamentul. Dacă or să accepte, 

e al meu, ei merg pe cu totul alte... 
Mihai Gâdea: Dar cei care vă acceptă pe dumneavoastră, cu acel tratament se văd 

rezultate bune. 
Flavia Groșan: Absolut, nu e niciun fel de problemă. 
Mihai Gâdea: Vorbim de furtuna de citokine? 
Flavia Groșan: Nu există, eu nu am întâlnit-o. Furtuna de citokine este la început, este 

febra, este tusea și este șocul diagnosticului, spaima, asta este pentru mine furtuna de 
citokine. Dacă trec de astea, eu nu am probleme. Eu nu am întâlnit furtuna de citokine. 

Mihai Gâdea: Pentru că ați tratat din start? 
Flavia Groșan: Nu neapărat din start, eu am tratat pacienți care erau pe alte tratamente 

cu 10 zile de febră, la mine au venit la 10 zile de febră, eu am luat cazul de novo, de la 
început, deci nu am avut. De ce? Pentru că eu nu folosesc.... Uite, iar vedeți cum ajungem 
din nou unde nu trebuie, eu nu am folosit Kaletra, eu nu am folosit Plaquenil, eu nu am 
folosit Heparina, eu nu am folosit Codeina, din cauza asta, simplu e, ăsta e adevărul. 

În studio din nou, Mihai Gâdea a comentat: Care e secretul acestei doctorițe care în 
ultimele zile a stârnit o atenție, așa cum nu s-a mai văzut, în ultimele zile, de când s-a aflat 
că are o rată de vindecare uriașă pentru pacienții care într-adevăr merg la începutul bolii, 
care merg în faze medii, faze ușoare și care iată, a avut un rezultat incredibil, care este 
secretul? Care este schema, interviul este fabulos, vă promit, în această seară îl voi difuza 
în câteva clipe, practic în întregime, însă înainte de acest interviu pe care sper că îl așteaptă 
toată lumea și mai las câteva clipe pentru a se strânge și mai mulți în fața televizorului, 
pentru a ajunge și doamna Budeanu în studioul nostru, pentru a vedea confruntarea dintre 
maestrul Ion Cristoiu și Cristian Tudor Popescu pe cazul doamnei doctor, e incredibil unde s-a 
ajuns în acest punct, dar ce este cel mai important de fapt este ce spune doamna doctor în acest 
interviu în premieră națională.   

 

S2(rep. 53.50-07.19 sel.22-21, 22-22) 
Mihai Gâdea: Doamnelor și domnilor, azi am avut o zi fabuloasă, am fost la Oradea acolo 

unde doamna doctor Flavia Groșan a fost chemată la judecată, am ajuns la Colegiul Medicilor, era 
la lume, oameni care veniseră pentru că știau ce fel de medic e doamna doctor Flavia Groșan. Am 
să vă arăt momentul în care ne-am întâlnit și cel mai important, în interviul din această 
seară își povestește secretul tratamentului său și al succesului său, de ce are o rată de 
vindecare așa mare. Într-un moment ce acesta în care cresc infectările mi se pare foarte 
important să auzim pe toată lumea care are ceva de spus cu privire la modul în care se 
tratează, iată acasă, această boală din prima clipă această boală. E o condiție sine-qva-non 
o să vedeți despre ce e vorba. Ei bine, în această a doua parte a emisiunii, invitată e Dana 
Budeanu care va face anunțul acestui moment. Săru-mâna doamnă. 

Dana Budeanu: Bună seara. 
Mihai Gâdea: Doamna doctor te place foarte mult, cred că o să o auzim în seara asta, te place 

foarte mult, este foarte încântată de faptul că joi seara ai susținut-o public și îți era recunoscătoare 
și cu adevărat entuziasmată de faptul că ai vorbit așa frumos despre dânsa. 

Dana Budeanu: Îmi pare foarte rău că nu am auzit de dumneaei înainte ca voi să o prezentați,  
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mă simt cumva prost, pentru că dânsa știa cine sunt, adică nimeni și eu nu știam cine este 
dânsa. A fost firesc să o susțin, mă bucur că am putut, o susțin în continuare, aș vrea să înțeleagă 
toată lumea care se uită la noi, că viața este despre oameni ca doamna Groșan, de ce? Pentru că 
uitați, în viața asta pe care trebuie să o trăim și să ne bucurăm în fiecare zi la maximum, se 
întâmplă și anul trecut, anul ăsta prin care am trecut, da? Una este să îl treci așa și alta este să îl 
treci oricum altcumva, cum vedem în fiecare zi, la televizor, oriunde. Viața cu bune, cu rele, se 
trăiește cu 
zâmbetul pe buze, fiind pozitiv, găsind soluții, bucurându-te în continuare de ce mai poți să te 
bucuri, etc. Viața nu se trăiește în panică, există războaie, vin specialiștii ăștia, în ce sunt 
specialiști, în viață, să ne spună nouă că ceea ce trăim noi acum e mai rău ca războiul mondial sau 
cum? Al doilea sau primul, oricare. Pe ce planetă trăim? 

Mihai Gâdea: Bun, hai să vedem momentul, când am ajuns azi la Colegiul Medicilor și ce s-a 
întâmplat acolo, credeți-mă, începe emisiunea. 

Au fost difuzate din nou imagini în care mai multe persoane scandează numele medicului 
Flavia Groșan și aplaudă, în momentul în care aceasta a ieșit dintr-o clădire și s-a îndreptat către 
un autoturism parcat în apropiere. La întâlnirea cu susținătorii și reporterii prezenți, medicul a 
afirmat: Mergem mai departe, voi fi lângă voi. 

 

A urmat apoi difuzarea unui interviu înregistrat pe care medicul Flavia Groșan l-a oferit 
jurnalistului Mihai Gâdea. 

Mihai Gâdea: Doamna doctor, ce zi și ce zile de fapt ați mai trăit, răspunsul după toată 
această nebunie din partea Colegiului Medicilor din Bihor, nicio surpriză, nici vorbă de malpraxis, 
nu există nicio singură plângere din partea vreunui pacient, totul s-a terminat într-un mod în care 
trebuia să se întâmple. Dar cum ați trăit dumneavoastră acele zile și iată și această audiere de azi 
de la Colegiul Medicilor? (…) 

 

S5 (rep.33.46-38.47 sel.22-22) 
După difuzarea interviului, în studio, a fost prezentă Dana Budeanu, fiind stabilită o legătură 

video în direct și cu medicul Flavia Groșan.  
Dana Budeanu: Vreau să vă felicit, eu nu sunt specialist, așa cum sunt toți ceilalți 

prezenți pe toate ecranele, vreau să vă mulțumesc că ați vrut să vorbiți cu oamenii, prin 
intermediul ecranului și să îi faceți să simtă că există speranță și că ceea ce trăim  este un 
film, din păcate regizat, nu suntem noi în poziția de a spune cine și cum, dar suntem în 
poziția de a liniști pe toată lumea, eu o fac glumind mereu, dar dumneavoastră, după un an 
în care eu doar mi-am țipat durerea pentru ceilalți, ați venit și ați pus ștampila medicului pe 
liniște. Oamenii trebuie să înțeleagă că trăim pentru o perioadă cu o boală sau ce e asta, cu 
o rată a mortalității extrem de mică, că trebuie să ieșim afară, să ne imunizăm, să ne lăsăm 
copiii să se joace, când aberez mă întrerupeți dumneavoastră, să ne lăsăm copiii să se 
joace, să se bucure de viață, să își crească imunitatea așa cum toți am fost învățați de mici 
că aceasta se menține și crește intrând în contact cu tot, cu atmosfera, cu tot, cu alți viruși, 
cu orice. De un an de zile am aflat că trebuie să ne izolăm în case ca să fim sănătoși, nu 
există asta, oamenii au stat un an de zile cu mască, nu au mai respirat, nu au mai avut 
contact cu nimic, vor ieși afară în ziua x când o să ne lase nu știu cine, pentru că există 
oameni care respectă aceste demențe care ni se spun, vor ieși afară și vor lua tot, se vor 
îmbolnăvi de n virusei, pentru că nu mai au imunitate. Niciun medic nu poate să îmi explice 
că poți sta încuiat în casă sau poți respira prin mască nonstop și astfel îți crești imunitatea. 

Flavia Groșan: Asta înseamnă prevenție, întrebarea la care eu am ezitat un pic la interviul 
domnului Gâdea, asta este prevenție, viața normală. 

Dana Budeanu: Am vrut să vă întreb ceva, știu că sunteți foarte obosită și este normal și nu vă 
pun decât această întrebare și asta poate va liniști un pic oamenii, fetițele mele nu au avut, nu știu, 
chestia asta, ne-am testat toate trei, îmi e rușine să spun asta, ne-am testat și ne-am verificat 
anticorpii, știți că e un test din-sta se ia sânge, fetițele mele au anticorpii. 

Flavia Groșan: Să înțeleg că au trecut prin infecție? 
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Dana Budeanu: Și eu nu. Eu trăiesc cu ele la modul lipit, totul e împreună, totul e în același  
timp, ele nu au avut niciodată nimic și au anticorpii. 

Flavia Groșan: Da și mă întrebați cum îmi explic eu asta? Nu știu, nu știu, să fi făcut COVID 
forme foarte simple... 

Dana Budeanu: Sau testul identifică mai multe tipuri de anticorpi. 
Flavia Groșan: Sau testul. Atât vă spun, poate au fost forme extrem de simple, am întâlnit 

mereu cazuri, mama pozitivă, soț, ginere, fată negativi, astea le întâlnesc frecvent cazurile astea. 
 

Au fost difuzate două intervenții înregistrate ale jurnaliștilor Ion Cristoiu și Cristian Tudor 
Popescu, în care cei doi făceau referire la cazul medicului Flavia Groșan. (…) 

În studio, Mihai Gâdea: Cum vi se pare? 
Dana Budeanu: Mi se pare superb ce a spus, normal, firesc, haideți să ne comportăm normal, 

adică și apelul doamnei doctor e către normalitate, haideți să fim normali, de ce suntem psihopați? 
De ce suntem psihopați? Ce se întâmplă? Un glob pământesc stă în casă încuiat, nu e nimic 
dramatic, aaa că este ceva dramatic în spitale, că sunt secțiile ATI pline? Păi nu, secțiile ATI sunt 
pline, atenție populație, poate nu știți câte locuri sunt la ATI în toată țara, sunt foarte puține, 
normal, așa este peste tot. Nu înseamnă că dacă secțiile ATI sunt pline sunt milioane de cazuri 
sau suntem toți pe moarte. Nu! Sunt prea puține locuri. de ce? Pentru că nu știu dacă cineva 
realizează, dar mai sunt și alți bolnavi care au nevoie de ATI, oameni care se operează, care intră 
în comă, care fac stop cardio-respirator acasă, trebuie să îl duci la ATI. Locurile alea trebuie să le 
împărțim, tratăm o situație, să zicem, excepțională ca pe o apocalipsă, atrăgând după noi o 
adevărată apocalipsă din punct de vedere economic, social, psihic. Este firesc ce a zis domnul 
Cristoiu și da îmi pare foarte rău, 90% e vinovată presa. 

Mihai Gâdea: Bun, să vedem și poziția domnului Popescu care a simțit nevoia să vorbească 
pe larg despre doamna doctor Groșan.(...) 

 

Dana Budeanu a comentat în studio: Eu cred că a făcut mișto și dacă nu a făcut mișto, să o 
luăm așa pe puncte. Unu. Doamna are un cabinet privat, bineînțeles că toți pacienții sunt 
înregistrați, doamna nu a spus că pune diagnostic după voce, a spus că dânsa are capacitatea, 
normal după zeci de ani de practică, să recunoască ori o tuse, ori o anumită respirație, este firesc, 
da folosește și asta, folosește orice, doamna consultă online pacienți de peste tot. 

Mihai Gâdea: Sunt foarte mulți medici azi care consultă online, pentru că asta e situația. 
Dana Budeanu: OK, trecem, dar să o compari cu un șarlatan în condițiile în care a fost azi în 

fața Colegiului Medicilor, tot ce a spus domnul Cristian Tudor Popescu nu mai are nicio valoare, 
după  ce doamna doctor a fost azi în fața judecătorilor. OK? OK, care au constatat așa. Doi, poate 
știe domnul Cristian Tudor Popescu protocolul celălalt, că eu nu îl știu, tu îl știi? Care e protocolul 
ăla oficial, nu putem să știm? Că zice că ăsta al doamnei doctor e secret, treaba ei, e un medic 
privat, face ce vrea la cabinetul ei, OK? OK. Dar noi, populație, noi știm ce trebuie să luăm? Ne-a 
spus cineva? Am simptome, ce trebuie să fac, mi-a spus cineva? Nu. Am simptome ușoare. Care? 
M-a întrebat cineva, bă care sunt alea ușoare? Asta e lista de simptome, alături protocolul pentru 
simptome ușoare, alături protocolul pentru simptome medii și alături, atenție, vreau și eu să știu ce 
pățește părintele meu internat în spital cu COVID care pățește următoarele: nu mai are voie să 
comunice cu familia, ați mai auzit așa ceva? Vi se ia telefonul, vorbești sunând pe fix la asistenta 
care e în tură, dacă îți răspunde, nu îți răspunde nimeni. Stați un pic, adică doamna Groșan trebuie 
condamnată că nu ne dă schema ei, ce treabă are, în același moment și concomitent noi nu știm 
nicio schemă. Care e măi protocolul, tu îl știi, care e? 

Mihai Gâdea: De unde să știu protocolul oficial? 
Dana Budeanu: Hai să știm, de ce nu e aici pe ecran protocolul oficial? E secret? Deci care e 

diferența, bolnavi internați, nu la ATI intubați, de care oricum familiile nu mai știu nimic, ce e asta, 
ce protocol e ăsta? Cum adică nu mai știu nimic, cum pot să întreb, cum adică? Ce? Trebuie să 
las punga să vină să o ia, nu știi nimic, poate să fie maică-ta, taică-tu, copilul tău, au fost n cazuri 
publice. Eu nu înțeleg această atitudine, compari un medic specialist pneumolog cu un vraci? De 
ce? 
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Mihai Gâdea: Păi de ce? 
Dana Budeanu: Păi de ce? Orice om care se uită acum la noi, l-a ascultat pe Cristian Tudor 

Popescu și a ascultat-o pe doamna Groșan, ce părere credeți că are? Despre un om care o face 
vraci și o compară cu nu știu ce escroci de acum 100 de ani și despre un medic care a vindecat, 
băi nu contează, poate a vindecat 100 de oameni, nici nu contează, e judecată public pentru asta. 
Băi a murit vreun om? Nu. Băi de ce nu are records să ne dea nouă cine a fost la ea, ea are 
cabinet privat, tocmai.  

Mihai Gâdea: Dar nu sunt 100 sunt mult mai mulți de 1000. Să arătăm la televizor o diplomă 
pe care doamna Groșan a primit-o este semnată chiar de președintele Colegiului Medicilor Bihor, 
în urmă cu ceva timp, acum câțiva ani, deci doamna primește diplomă de excelență semnată chiar 
de doamna doctor Carmen Pantiș de la Colegiul Medicilor Bihor, Gala de Sănătate din 2015, 
diploma de excelență și aici sunt mai multe semnături, semnează președintele Colegiului Medicilor 
Bihor, doamna doctor Carmen Pantiș. Astăzi, cum știți foarte bine, nu a rămas niciun fel de acuză, 
niciun pacient, aceasta este formularea, „niciun pacient nu a depus vreo plângere de malpraxis”, 
motiv pentru care nici nu avea cum să se constate așa ceva, doamna poate profesa în continuare 
fără niciun fel de problemă. Avem o surpriză în seara asta, în timpul emisiunii ne-a scris Irina 
Rădulescu, Irina Rădulescu este iubita fiică a iubitului Dem Rădulescu, noi am avut-o în emisiune 
și a fost o foarte mare bucurie.(…)” 

 

După analizarea rapoartelor de monitorizare și vizionarea unor secvențe din 
înregistrări, membrii Consiliului au apreciat că modul în care au fost aduse la cunoștința 
publicului unele informații referitoare la schema de tratament COVID, pentru cazuri ușoare, 
propusă de medicul Flavia Groșan, prin raportare la protocoalele sanitare obligatorii în 
cadrul sistemului de sănătate, a fost unul de natură să afecteze corecta informare a 
publicului.  

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că la prezentarea unui subiect de interes public 
deosebit, referitor la aspecte ce țin de sănătatea publică, radiodifuzorul nu a abordat într-
un mod echilibrat și obiectiv informațiile privind gravitatea și efectele COVID, unele dintre 
informațiile prezentate sau titlurile afișate în mod repetat pe ecran fiind de natură să 
agraveze starea de confuzie și neîncredere a publicului în sistemul public de sănătate și 
gestionarea problemelor pacienților diagnosticați cu COVID. (ex: BUDEANU: DE CE E 
PANICĂ? RATA MORTALITĂȚII E 0,1%!) 

Spre exemplu, emisiunea Sinteza Zilei din 22 martie 2021: 
”Mihai Gâdea: De unde să știu protocolul oficial? 
Dana Budeanu: Hai să știm, de ce nu e aici pe ecran protocolul oficial? E secret? Deci 

care e diferența, bolnavi internați, nu la ATI intubați, de care oricum familiile nu mai știu 
nimic, ce e asta, ce protocol e ăsta? Cum adică nu mai știu nimic, cum pot să întreb, cum 
adică? Ce? Trebuie să las punga să vină să o ia, nu știi nimic, poate să fie maică-ta, taică-
tu, copilul tău, au fost n cazuri publice. Eu nu înțeleg această atitudine, compari un medic 
specialist pneumolog cu un vraci? De ce? 

Mihai Gâdea: Păi de ce? 
Dana Budeanu: Păi de ce? Orice om care se uită acum la noi, l-a ascultat pe Cristian 

Tudor Popescu și a ascultat-o pe doamna Groșan, ce părere credeți că are? Despre un om 
care o face vraci și o compară cu nu știu ce escroci de acum 100 de ani și despre un 
medic care a vindecat, băi nu contează, poate a vindecat 100 de oameni, nici nu contează, 
e judecată public pentru asta. Băi a murit vreun om? Nu. Băi de ce nu are records să ne 
dea nouă cine a fost la ea, ea are cabinet privat, tocmai.”  

Cu privire la acest aspect, membrii Consiliului au reținut că discutarea respectivului 
subiect nu s-a limitat doar la opiniile sau punctele de vedere exprimate de specialiști în 
domeniu, cadre medicale, prezentate, spre exemplu, doar în emisiunea din 17 martie 2021, ci 
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s-a extins la prezentarea unor opinii neavizate, ale unor persoane care nu au calificări în 
domeniul medical și care nu au prezentat argumente consistente în susținerea poziției 
prezentate, situație de natură să afecteze informarea publicului referitor la subiectul adus în 
atenția sa.  

Spre exemplificare, în emisiunea Subiectiv din 21 martie 2021:  
Dana Budeanu: Deci nu aveți un protocol bătut în cuie beton. Ați dat remdesivir, că așa a 

zis OMS-ul. Ați scos remdesivirul, că așa a zis OMS-ul după aceea. A existat vreun cetățean 
vai mama lui, care a ajuns în spital, și a contestat protocolul? Nu, au luat, au înghițit. Ăia care 
au ieșit, au ieșit. Ăia care n-au mai ieșit, n-au ieșit. Este o problemă cu protocolul din moment 
ce se scot medicamente din el. Nu spune nimeni că schema lui X e bună și a lui Y nu e bună. 
Acest medic își apără schema lui. Mai există și alți medici care îți apără schema lor. Este 
firesc. 

Rep. 00.50 din Sel. 5 - Dana Budeanu: Discuția este foarte periculoasă de ce? Pentru că 
deranjează în asemenea hal, asta este problema! 

Răzvan Dumitrescu: Pe cine? 
Dana Budeanu: Pe specialiștii care trebuie să dirijeze această mascaradă în care suntem 

cu toții. Pentru populație, ceea ce este foarte important, cred eu, adică pentru oamenii normali, 
este să își repete, în fiecare dimineață, când se trezesc, de dimineață, că rata mortalității este 
de 0,1%, oficial. 

Răzvan Dumitrescu: Da, dar ATI-urile sunt pline, zic ceilalți. Așa e cu rata! 
Dana Budeanu: Rata mortalității este de 0,1%, oficial. Vă rog mult de tot, explicați-mi și 

mie de ce suntem în panică? Că rata nu e... nu... 
Răzvan Dumitrescu: Pentru că ATI-urile sunt pline, pentru că spitalele sunt pline... 
Dana Budeanu: Rata este la fel și în țările în care am stat ca sclavii închiși degeaba. 

Pentru că s-a dovedit! Dacă porți mască non-stop, dacă... tot nu se întâmplă nimic, nu? 
Cazurile cresc. 

Față de modalitatea în care au fost prezentate subiectele în cauză, Consiliul a considerat 
că emisiunile au fost difuzate cu încălcarea principiilor de informare corectă a publicului, așa 
cum sunt prevăzute de articolele  64 alin. (1) lit. a) și b) și 65 din Codul audiovizualului.  

Astfel, pe de o parte, radiodifuzorul nu a asigurat o distincție clară între fapte și opinii și 
nici informarea imparțială și cu bună-credință a publicului, așa cum avea obligația legală în 
virtutea prevederilor art.64 din Codul audiovizualului. 

Din conţinutul rapoartelor de monitorizare reiese că o serie de informaţii oferite publicului 
referitoare la tratamentele folosite în Româna în contextul pandemiei cu noul coronavirus 
COVID 19 nu au ţinut cont de norma legală invocată, publicului telespectator fiindu-i 
prezentate opinii care nu aveau nici o legătură cu vreo competență recunoscută în domeniul 
privind subiectul abordat.   

Pe de altă parte, în privința art. 65 lit. c) din Codul audiovizualului, membrii Consiliului au 
reținut că titlurile afișate pe ecran în timpul difuzării celor două emisiuni nu au reflectat cât mai 
fidel esenţa faptelor şi datelor prezentate în acel moment, fiind încălcate prevederile legale 
invocate. Spre exemplu, din raportul de monitorizare: ”SECRETUL DOCTORIȚEI GROȘAN, 
ÎN PREMIERĂ NAȚIONALĂ; DR GROȘAN: CONFRUNTAREA CRISTOIU-TUDOR 
POPESCU;”, în condițiile în care în emisiune au fost prezentate, în fapt, două înregistrări în 
care cei doi făceau referire la cazul medicului Flavia Groșan. 

În raport de aceste aspecte, Consiliul consideră că  abordarea unor teme, precum cele 
enunțate în emisiuni, îndeosebi în contextul medical de risc și de accentuată sensibilitate și 
îngrijorare în rândul telespectatorilor, trebuie făcută cu responsabilitate, în  mod obiectiv și 
numai prin prezentarea opiniei specialiștilor în domeniu, care poate aduce un beneficiu real 
publicului, constând în informații pertinente, autorizate, științifice, certe,cu respectarea 
prevederilor art. 46¹.   
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Însă, în cadrul acestor ediții, au fost prezentate și opinii exprimate de oameni politici, 
jurnaliști, alți invitați, de natură să influențeze  într-un mod eronat percepția publicului cu privire 
la informațiile prezentate referitoare la virus, la modul de răspândire și de tratare a acestuia, la 
vaccinarea împotriva acestuia, ceea ce contravine prevederilor art. 46¹ din Codul 
audiovizualului, în condițiile în care persoanele menționate nu sunt specialiști în domeniu și, pe 
cale de consecință, opiniile controversate pe care le-au exprimat nu pot aduce un beneficiu 
real publicului, așa cum impune norma invocată. 

Având în vedere aspectele constatate, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.  

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

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.7/16.12.2003 
şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul ANTENA 3 – NEWS & 
CURRENT AFFAIRS) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate, 
pentru încălcarea prevederilor art. 461, art. 64 alin. (1) lit. a) și b) și art. 65 lit. c) din  Decizia 
CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările 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 nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A.  are obligaţia de a transmite pe 
postul ANTENA 3, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 
ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul ANTENA 3 
deoarece, în cadrul emisiunilor Sinteza zilei din 17 și 22 martie și Subiectiv, din 21 martie 
2021, în care a fost abordat subiectul privind schema de tratament COVID a medicului Flavia 
Groșan, nu a asigurat o distincție clară între fapte și opinii și nici o informare imparțială și cu 
bună-credință a publicului, așa cum avea obligația legală potrivit prevederilor art.64 din Codul 
audiovizualului, iar titlurile afișate pe ecran nu au reflectat cât mai fidel esenţa faptelor şi 
datelor prezentate, ceea ce contravine dispozițiilor art. 65 din aceeași normă. 

De asemenea, sancțiunea a fost aplicată pentru nerespectarea dispozițiilor art. 46¹ din 
același act normative, care prevede că relatările sub orice formă despre ameliorarea şi/sau 
vindecarea bolilor, indiferent de metodele folosite, nu se pot face decât prin prezentarea 
opiniei unui medic specialist cu privire la diagnosticele medicale, iniţial şi final.” 

 

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

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
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Întocmit, 
Serviciul Juridic, 

Reglementări și Relații Europene, 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 
 


