
Decizia nr. 291 din 23.09.2021 
privind somarea  S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L., 
Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2, 

Construcţia C1, parter, jud. Prahova 
CUI: 14954665      Fax: 0378.603.160 

 
- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 

Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1  
 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23.09.2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului 

a supus la vot sancționarea radiodifuzorului, după ce, în ședința din 22.09.2021, a 
vizionat înregistrări, în baza sesizării nr. R3273/10.04.2021 referitoare la ediţia din 
10.04.2021 a emisiunii „Sănătate curată” difuzate de postul      ROMÂNIA TV. 

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de 
autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul       S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile art. 3 
alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora: 

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. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
“Emisiunea Sănătate curată din data de 10.04.2021, interval orar 09.00-10.00, 

prezentator Florin Condurățeanu, a fost difuzată în două părți, cu două rânduri de 
invitați. 

Titluri: PROBLEMELE CIRCULATORII, PERICOL MAJOR. DUREREA DE 
PICIOARE LA MERS, POSIBIL SEMN DE ARTERITĂ. PICIOARELE RECI, 
SEMNUL CIRCULATIEI DEFICITARE. FUMATUL, FACTOR FAVORIZANT 
PENTRU ARTERITĂ. SOLUȚII NATURALE PENTRU BUNA CIRCULAȚIE 
SANGVINĂ. EXTRACTE DIN PLANTE, UTILE PENTRU SĂNĂTATE. PRODUSE 
NATURALE PENTRU SĂNĂTATEA ORGANISMULUI. PLANTE AUSTRALIENE 
ÎMPOTRIVA BOLILOR DE PIELE. CUM SE POATE STIMULA CREȘTEREA 
PĂRULUI.   

Invitați: în prima parte - dr.Iosif Balint; în partea a doua - Elena Gheorghiu-
terapeut și Gabriela Cristea – fostă pacientă” 

 
(S5-rep.30.07-33.00, sel.10-9) Introducerea moderatorului în partea a doua: 

Vă pup pe suflet! În orice moment trebuie să ne gândim că mai există o variantă la 
propunerile medicinei clasice, de medicamente de sinteză chimică, există și varianta 
naturistă, o variantă de luat în seamă, o variantă alternativă. Iată, în mod exclusiv în 
România, Elena Gheorghiu a reușit de 20 de ani, proba timpului iată, a menținut în 
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prim plan de 20 de ani, varianta unor remedii naturiste cu plante din Australia 
și Noua Zeelandă. Elena Gheorghiu a cucerit prețuirea, simpatia unei importante 
producătoare de produse naturiste pentru sănătate din Australia. Până la urmă, 
această prietenie nu numai în afaceri, s-a amplificat și prin grad de rudenie, s-au 
înrudit și în mod exclusiv în România, o serie întreagă de remedii pentru diverse 
necazuri și suferințe de sănătate, vin cu vaporul în România, Elena Gheorghiu vă 
pune la dispoziție. Imediat vom trece în revistă care sunt marile capitole unde 
aduc beneficii aceste produse naturale din Australia și Noua Zeelandă, 
exclusiv aduse în țară de Elena Gheorghiu. În principal sunt bolile de piele, un 
capitol încă în ceață în știința medicală. Nu s-au găsit terapii. Dau două exemple. 
Temutele boli de piele psoriazis, vitiligo, dar și eczeme, urticarie, lupus, 
dermatite. Să începem cu remediile pentru bolile de piele. Este și o doamnă 
simpatică și vioaie, Gabriela Cristea, care povestește necazul dânsei cu 
psoriazis și care a dispărut ca un coșmar, prin aceste produse. Hai să zicem 
ceva de remediile pentru piele! 

(...) 
(S7-rep.36.06-39.41, sel.10-9) Florin Condurățeanu: Elena Gheorghiu, 

spuneți și la vitiligo! 
Elena Gheorghiu: La vitiligo la fel, se dă un tratament intern, capsule din 

plante și tratament extern, o cremă cu vitamine A, D și H și un gel cu vitamine 
A, D și H și din nou un Elixir pentru afecțiunile dermatologice. 

Florin Condurățeanu: Tot din zeci de plante din Australia și Noua Zeelandă. 
Elena Gheorghiu: Acest Elixir pentru afecțiunile enumerate, merge pe tot ce 

înseamnă afecțiune dermatologică, începând cu vitiligo, psoriazis, dermatită, 
eczeme, lupus, mai ales la lupus și de data aceasta un gel cu vitamine... Se 
aplică extern. Trecem la negi și bătături, unde se aplică o altă soluție extrem 
de eficientă. Pentru negi, bătături, papiloame și verugi, ulcere varicoase și 
cangrene. 

Florin Condurățeanu: Deci aveți o soluție naturistă din Australia și pentru 
complicațiile bolii de varice! Ulcerele care nu se închid. Ce e asta? 

Elena Gheorghiu: Este o soluție din plante extrem de eficientă și o esență 
din arborele de ceai australian, în combinație. Se aplică amândouă, vindecă de 
la ulcer, până la cangrenă.  

Florin Condurățeanu: Și pentru dispariția negilor, ce e? O cremă? 
Elena Gheorghiu: O soluție cu efect rapid. În decurs de câteva zile dispar 

negii și bătăturile, pe care nu le recomand să fie extirpate.  
Florin Condurățeanu: Mai există tot din Australia o soluție care face 

luminos, mai tânăr tenul! 
Elena Gheorghiu: E o cremă pentru cheratoză, de albire a petelor care vin 

cu vârsta sau care vin de la necazuri ale ficatului. După aceea, avem cremă 
care injectează ridurile în mod neinvaziv. Crema are în compoziție acele 
substanțe care injectează ridurile fără invazie. Cremă pentru riduri pe față, 
riduri în zona ochilor, cremă de înfrumusețare, de hidratare, cu cel mai bun 
lapte de cămilă din lume. Diverse creme: crema cu lanolină și colagen, soluții 
pentru păr... 

Florin Condurățeanu: Să arătăm și poze! Aveți o soluție din Australia pentru 
regenerarea părului, chiar la chelii zdravene! 

Elena Gheorghiu: La chelie durează câteva luni, jumătate de an, poate chiar și 
un an (...) 

Florin Condurățeanu: Colorează părul albit, nu!? 
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Elena Gheorghiu: Pentru aceasta e o altă cremă! Iată, de la păr cărunt, în 

mod discret și gradat, în câteva zile se ajunge la culoarea naturală! E folosit atât de 
femei, cât și bărbați. Are efect rapid. 

Florin Condurățeanu: Se dă cu o soluție... 
Elena Gheorghiu: Cu o cremă, pe părul cărunt și iată, de la zi la zi, astfel 

revine culoarea naturală în decurs de o săptămână, cel mult 10 zile, părul și-a 
revenit la culoarea naturală. Redă pigmentul. Nu este o vopsea, este un 
tratament! Elimină aerul din firul de păr cărunt și astfel revine culoarea naturală.  

(S8-rep.39.41-44.47, sel.10-9) Florin Condurățeanu: Vreau să menționați și 
că ați primit, tot ca o noutate, o soluție din zeci de plante australiene, un elixir cum 
îi ziceți dvs., pentru necazurile aparatului urinar! Pietre la rinichi, infecții 
urinare, prostată!  

Elena Gheorghiu: Așa este, este elixirul pentru rinichi, prostată, infecții urinare 
și probleme bărbătești care țin de erecție. E foarte bun acest tratament. Se face cu 
2, 3, 4, bidoane/flacoane, în funcție de problemele fiecărui pacient (...) Reduce 
mersul des la toaletă în timpul nopții…” 

În urma analizării emisiunii “Sănătate curată”, ediţia 10.04.2021, din al cărei 
conţinut am redat anterior, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, în sensul că nu a 
favorizat libera formare a opiniilor. 

Membrii Consiliului au apreciat că, prin informaţiile prezentate publicului referitor 
la tratarea unei game diverse de boli prin folosirea de produse din Australia și Noua 
Zeelandă din plante comercializate de firma Beauty Victoria, s-a acreditat ideea că 
acestea pot fi utilizate la recomandarea terapeutei prezente în emisiune, cu 
susținerea moderatorului, fără a fi nevoie de consultarea altor specialiști care, la 
rândul lor, să exprime o părere referitoare la acestea. 

Or, pentru respectarea obligației impuse în sarcina radiodifuzorilor de art. 3 din 
Legea audiovizualului, era necesară și exprimarea altor opinii care să conducă la 
posibilitatea ca telespectatorii să înțeleagă beneficiile, dar și eventualele riscuri care 
pot decurge din folosirea produselor prezentate în emisiune. 

Faţă de  toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus şi au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate. 

În temeiul prevederilor 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. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa 
audiovizuală S-TV 281.6/09.06.2011 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-
5/01.11.2011 pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV) se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea art. 3 alin. (2) 
din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 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. 
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 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe 
postul ROMÂNIA TV, 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 

ROMÂNIA TV, deoarece în ediția din 10.04.2021 a emisiunii Sănătate curată nu a 
asigurat libera formare a opiniilor, astfel cum dispun prevederile art. 3 din Legea 
audiovizualului.” 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

 
 

Întocmit, 
Serviciul juridic, 

reglementări și relații europene 
 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
 
 
 

Consilier juridic Cătălina Anca Bârlea 


