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Decizia nr. 345 din 09.04.2019
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- 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 9 aprilie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare, şi a vizionat înregistrarea,
întocmit în baza reclamaţiei nr. 2868/21.03.2019, cu privire la ediţia emisiunii „Fabrica de
sănătate” din 21.03.2019, difuzate 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 articolelor. 73,
120 alin. (1) şi 130 alin. (1) lit. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor 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

(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. 130
(1) Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping la produse şi tratamente

naturiste, care, după caz, nu sunt însoţite de avertizarea, sonoră şi scrisă:
a) "Produs neatestat medical";
b) "Metodă neatestată medical".

În fapt, a fost monitorizat postul de televiziune eStrada TV, în ziua de 21.03.2019,
interval orar 06:00 – 23:00, și au fost reținute edițiile emisiunii Fabrica de sănătate difuzate
în ziua respectivă, dar și spoturile de promovare pentru produsele recomandate de Stelian
Fulga:

1. În intervalul orar 09:02 - 10:20, emisiunea Fabrica de sănătate, prezentată de
Stelian Fulga.

Emisiunea a fost difuzată fără marcaj sau alte semne de avertizare și fără a se preciza
genul acesteia (rep. 02.30, sel. 21-9). De asemenea, în cadrul emisiunii, nu au existat
mențiuni legale cu privire la identificarea unor comunicări comerciale audiovizuale (plasare
de produse, sponsorizare, etc.)
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Titluri și texte afișate (permanent) pe ecran: FABRICA DE SĂNĂTATE; STELIAN

FULGA; TEL. 0743.127.830 și 021.255.02.91.
Emisiunea constă într-o intervenție a moderatorului care, stând la un birou, în fața

computerului, citește mesajele primite de la telespectatori sau relatează experiențe pe care
acesta le-a avut cu persoane care au primit tratamente de la acesta. În continuare,
prezentăm principalele aspecte din cadrul emisiunii:

Stelian Fulga: Prieteni dragi, îmi zice o doamnă… nici nu am început și îmi zice dacă
sâmbătă sunt la Constanța. Prieteni dragi, sunt sâmbătă la Constanța. O să anunț de multe
ori în seara asta, pentru că oamenii sunt necăjiți, oamenii zice: Domnul Fulga, păi cât vin
de la Constanța și plătesc trenul până la București și înapoi, cam atâta e tratamentul
dumitale. Și m-au rugat frumos chiar să fac serviciul acesta, să merg la Constanța.
Prietene dragi, Brașovul, Constanța, Târgu Mureș sunt orașele principale. La malul mării,
chiar nu am avut… am avut în urmă cu 13 – 14 ani, și acum m-au rugat oamenii să merg
să văd despre ce este vorba și, cu succes, am fost și săptămâna trecută și acum două
săptămâni. Da, 50 – 60 de oameni, vin 100 de oameni. Sunt la hotelul Traian, dar
vreau cu programare, vreau oamenii care vrea să vină la mine, să mă sine la
telefonul 0743.127.830, este numărul care puteți mă aborda. Și aicea, și la Brașov…
Deci, am cabinete așa: La Brașov, Tulcea și Constanța, dar cu programare și la
Tulcea, și la Constanța, și la Brașov. Încă o dată, vă mulțumesc frumos pentru tot ce
faceți dumneavoastră pentru eStrada! Vă mulțumesc frumos pentru că ne ajutați, sunteți în
fața micilor ecrane pentru că fără dumneavoastră orice televiziune din România ar fi mult
mai săracă. (…)

Stelian Fulga (alternativ transmite mesaje către telespectatori și citește mesaje de la
telespectatori): Telefonul este 0743.127.830, este numărul unde pot fi abordat, unde
puteți să-mi lăsați mesaje, pentru că am spus și săptămâna precedentă, mesajul…
ăăă… “Vă rog să-mi spuneți ce tratați pentru acești viruși și dacă aveți!” Doamnă,
vă rog ca să lăsați un mesaj complet. “Am un diabet urât de tot și am hepatita C.”
Deci, doamna… “Bună ziua! Ana Ciucă, din Tomis Nord, Constanța, zice că a fost azi
la mine și în momentul în care ați pus mâna pe capul meu, nu m-a mai durut nimic.
Domnul Fulga, am luat tratamentul dumneavoastră acum 10 – 12 ani. A fost
extraordinar! Aș vrea din nou acest tratament. Eu am fierea și nu mai am 20 de ani.
Vă rog, dacă se poate, să-mi trimiteți un alt tratament! Vă mulțumesc foarte mult!
Emilia: Mă bucur că am putut vorbi cu dumneavoastră și că am șanse să fac din nou
tratamentul! În Canada mi l-a adus sora mea și știu că am eliminat mulți viruși și
mulți sâmburi exact ca semințele de dovleac, erau viermi… cică mirosea de nu mai
putea să mai stea francezii în casă.”

Stelian Fulga: Ce pot eu să vă spun? Că ce dau la un om, dau la toată lumea. De
fapt, tratamentul Stelian Fulga este tratament de dezintoxicare. “Cum pot să comand
Fulgin pentru a-l primi la Șimleul Silvaniei?” Păi, sunați pe telefonul respectiv și
vedeți… mâine, de dimineață, la ora 9, sunați și eu vă aștept cu mare drag. Vă
trimitem tratamentul prin poștă. “Domnul Fulga, vreau ca să știu dacă veniți la
Tulcea săptămâna care vine?” Nu sâmbăta asta, aialaltă, dar vă rog, toate
persoanele care sunt din Tulcea, să mă sune la telefon pentru programare. Cabinetul
se află în Casa de Cultură a Sindicatelor.

Stelian Fulga: M-a sunat acum o fată din Bistrița Năsăud, că bărbat-su are dureri,
din armată, câte 12 ore pe zi… Și a fost la atâția doctori și, pur și simplu, nu are leac.
Și zice: Domnul Fulga, avem un copilaș de 12 ani sau 13 ani și e starea asta de disconfort,
când îl doare pe soțul meu capul, pur și simplu, săracul, nu mai realizează, nu mai
gândește. Dacă ați ști dumneavoastră să fița așa ca o pasăre, ca o gâză și să vă uitați pe
geam la fiecare persoană, la fiecare familie în casă, să vedeți câtă suferință, să vedeți cât
necaz, să vedeți oameni în cărucior, oameni bătrâni, fără putere, fără ajutor, să vedeți câtă
suferință, cât chin… Domnul doctor, săracul, ți-a dat și el ce a putut, ți-a dat și el ce a
învățat, dar eu vă spun: Nu că pierdeți speranța! Încercați și altceva, pentru că dacă vă
lăsați duși de val, suferința este a dumneavoastră.
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Stelian Fulga: 0743.127.830. Vă rog frumos, lăsați-mi ori decât mesaj, ori dați-mi

bip. dați-mi un singur bip, și eu, imediat când terminam aici cu televiziunea eStrada,
o să intru cu dumneavoastră și o să fie bine! Acum mi-a lăsat cineva mesaj că vrea să
vină mâie la noi. V-am spus, veniți fără programare, fără nimic, așa…Deci, puteți să veniți
fără probleme mâine la cabinet! Ne scrie o doamnă că… “HPV, virusul și valorile din
table mi-au ieșit…” Neapărat trebuie să veniți la cabinet, adică trebuie ca să vorbim,
pentru că altfel dumneavoastră îmi spuneți una la telefon, valorile sunt altfel. De
exemplu, mi-a spus o doamnă alaltăieri: Domnul Fulga, am o hepatită B sau C, C mi-
a zis. Bine doamnă, dar în momentul când veniți la mine, zic să veniți și cu un set de
analize și face: Da! Și când a venit ieri la mine, cică: Nu le am la mine. Și soțul: Nu,
dragă, le am eu! Zice: Domnul Fulga, expres a vrut ca să le uite acasă. Când mă uit,
avea ciroză. Vedeți doamnă, nu aveți hepatită! Aveți ciroză! Dumneavoastră credeți
ce vreți, eu vă dau tratamentul pentru ciroză, că așa scrie aici. Cică: Eu nu am venit
pentru ciroză, eu am venit pentru diabet. Dar zic: Dumneavoastră ce credeți, eu vă
dau tratamentul pentru diabet! Tratamentul meu este pentru tot ce se întâmplă în
organism. Dumneavoastră, ca infecție, ca virus… A rămas și e trăsnită. Zic: Cine v-a
adus la mine? Zice: Sora mea, care a avut și ea cancer biliar ca dumneavoastră. Și
mi-a pus: Dar mie nu îmi vine să cred! Zic: Poftiți, la revedere, nu vă dau tratamentul!
Dar zice soțul ei: Dă-i, domnul Fulga, că…Păi, zic, doamnă, dacă nu vă vine să
credeți, de ce ați venit la mine? Păi, mi-a zis fiică-mea care e medic că asta nu se
vindecă niciodată. Dar, zic, ce luați pentru tensiune? Pai, iau cutare, cutare… Ce
luați dumneavoastră pentru inimă? Păi, cutare, cutare! Dar astea se vindecă? Păi,
vedeți, nici asta nu se vindecă. Dar, zic asta pentru diabet? Toată viața. Păi, ați zis că
aia nu, aia nu, aia nu. Va-ți pus întrebarea că toți pacienții care se duc la medic…
uitați-vă și dumneavoastră la știri să vedeți ce spunea în seara asta, câtă mizerie în
spitale, câți viruși se ia din spitale? Păi, să vină la mine la cabinet, chiar dacă e
cabinetul mic așa, și să ia probe ca să vadă că la mine nu există virus în cabinet,
chiar dacă pune toată lumea mâna. (…) Deci, 0743.127.830 este numărul unde mă
puteți aborda, și acela de jos este unde puteți dumneavoastră să dați pentru
programări, pentru pachete, pentru comenzi, cum ar fi pe românește.

Stelian Fulga: „Domnul Fulga, am fost la matale acum 3 săptămâni și ce am
eliminat cu tratamentul dumitale! Am dus la dispensar la noi și doctorița a comandat
pentru 8 persoane.” Stimați prieteni, știți cine a fost la mine azi? Știți pe cine am
tăiat eu sub limbă? Pe fata care joacă în Las Fierbinți, pe taică-su, pe Geanina. Și
taică-su a fost cadrul din acesta militar și mi-a zis: Eu sunt tatăl lui Geanina care joacă în
Las Fierbinți. L-am tăiat sub limbă și i-am dat tratamentul.

Stelian Fulga: „Domnul Fulga, am fost la dumneavoastră acuma 3 săptămâni de
zile. Aveam dureri de picioare, vă dau cuvântul meu de onoare că, pur și simplu, nu-
mi mai venea să mai trăiesc. Doamne! Și ați pus mâna pe capul meu și vă dau
cuvântul meu de onoare, domnule Fulga, că nu mai am absolut nimic.” Bravo! Cică:
Cine nu crede, să vină și cine nu vrea ca să vină, însemnă că e dușman garantat!

Stelian Fulga: „Domnul Fulga, cu tratamentul dumitale antitabac, stau în sectorul
4, cu două tratamente antitabac ne-am lăsat o scară și toată lumea vă iubește foarte
mult!”

Moderatorul relatează o întâmplare de la Arad, unde au participat 30 de persoane,
astfel:

Stelian Fulga: Am pus mâna pe câteva persoane și zice o doamnă: Hai să vă spun
ce am văzut odată la domul Fulga! Și s-a luat așa de mână 30 de persoane. Asta o
fac când sunt prea multe persoane. Vă dau cuvântul meu de onoare că 3 persoane a
căzut jos, atât a fost încărcătura de mare, și alelalte persoane simțea, domne, până
în tălpi, până în unghii, cum câmpul meu energetic puternic, vă dați seama. Domne,
pe cuvântul meu dacă nu m-am bătut cu bani! Nu credeam că mi se întâmpla așa. Și
n-am dat la nimeni tratament, pentru că nu aveam. Eu am fost pentru altă chestie, și
astă cică: Vino la mine, să fac o surpriză! Mi-a plătit transportul dus-întors, am venit cu bani
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acasă, nici mie nu-mi venea să cred că se poate așa și, după aceea, am pus mâna pe
fiecare persoană în parte. Și am văzut oameni cu credința lui Dumnezeu, era penticostali,
era baptiști, creștini după Evanghelie, era ortodocși, acolo nu sunt dușmănie ca aici la noi,
că ăsta e religia asta…

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 1,5 minute:
Ecran partajat – pe o parte a acestuia, sunt prezentate static informații cu privire la

denumirea tratamentului promovat de Stelian Fulga, prețul și numere de telefon:
TRATAMENT DE DEZINTOXICARE 70 LEI, BUCUREȘTI 0743 127 830 / BUCUREȘTI
021 2550 291 / TG. NEAMȚ 0724 280 411, iar pe cealaltă parte, rulează imaginea lui
Stelian Fulga, care are în dreptul său o carte și două sticluțe 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 emisiunii 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.

La finalul spotului, pe partea de ecran partajat dedicată imaginii lui Stelian Fulga au
fost prezentate mai în detaliu cele trei produse care se aflau în dreptul acestuia: cartea și
cele două sticluțe de tratament, iar sub acestea s-a titrat: TRATAMENTE NATURALE
100%. Pe cealaltă parte de ecran, s-au menținut informațiile: TRATAMENT DE
DEZINTOXICARE 70 LEI, BUCUREȘTI 0743 127 830 / BUCUREȘTI 021 2550 291 / TG.
NEAMȚ 0724 280 411.

Revenire la emisiune, după difuzarea spotului publicitar:
Sel. 9 (rep. 55.03 – 55.33, sel. 21-9) Moderatorul citește mesaje de la telespectatori:
Stelian Fulga: “Mama mea face tratament la matale de 4 ani și credeți-mă că

scotea din două în două luni 15 – 18 kg de lichid. Avea ciroză. Mama mea vă iubește,
domnul Fulga, mai mult ca pe mine.”

Sel. 10 (rep. 59.16, sel. 21-9 – rep. 02.27, sel. 21-10) Moderatorul citește din propria
carte, despre tratamentul de dezintoxicare:

Stelian Fulga: “Mama mea avea dureri de picioare de nu dormea cu anii, cu anii
nu dormea, cu anii, cu lunile, cu anii.” Prietene dragă, vă dau cuvântul meu de
onoare că în momentul când aud așa ceva, este… dacă sunt fiu de țăran și sunt fiu
de om necăjit, eu țuc oamenii ăștia, săracii, care, pur și simplu, nu au niciun… Zice o
doamnă că a luat cartea mea și nu știe modul de folosire al tratamentului. Doamna,
la pagina 3, în cartea mea “A doua șansă, cu Stelian Fulga”, uitați! În ziua
tratamentului de dezintoxicare, nu se mai mănâncă nimic după ora 14, excepție
făcând persoanele care au tratament cu insulină, ăștia pot mânca normal, că dacă nu,
fac hipoglicemie. Cum se bea? La ora 18, se bea o cană de 250 de grame din sticla
mare, după care se bea apă. Scrie la pagina 3. La ora 20, se mai bea o cană, după
care se bea apă. La ora 22, se agită bine sticla mică și se ia cu sucul de la două
lămâi. Veți avea foarte multe scaune, așa e normal. Și, a doua zi de dimineață, la 6
sau eventual la 7, se bea restul din sticla mare, se rămâne în pat o oră și apoi se
mănâncă un măr, două, trei și, în momentul când aveți senzație de scaun, controlați-
vă în scaun, să vedeți și dumneavoastră, prieteni dragi, pe ce mi-ați dat bani. Pentru
că așa să-mi dai mie un milion, două… și pe ce… dacă… Așa, nu ai fost tu la doctor
și ți-a dat ăla tratamente, n-ai văzut că n-a mers sau la alt terapeut. Și când
dumneavoastră vedeți ce se elimină din organismul dumneavoastră, chiar sunt
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oameni care îmi trimit mesaj și spun: Domnul Fulga, am eliminat asta, asta, asta,
asta. Și pot să dau telefonul la mai multe persoane? Dă-l, domne, pentru că toată
lumea are dreptul la viață! Prieteni dragi, numărul meu de acolo 0743.127.830 este la
toată lumea… la toată lumea, îl știe toată România. Până acum am 39 de mesaje și
100, un telefon nu am până acuma. Toată lumea îmi știe telefonul. Chiar dacă nu
răspund eu, răspunde colega mea, Mihaela, și tot iau legătura cu dumneavoastră.

Sel. 11 (rep. 03.15 – 03.42, sel. 21-10)
Stelian Fulga: Cică “Am curaj, domnul Fulga, să vă pun cu cei mai mari

vindecători după Planetă.” Păi, vă spun eu, îmi pun toată averea la bătaie, dacă
există cineva pe Planeta asta să aibă tratamentul meu și să aibă rezultat imediat cum
am eu.

Stelian Fulga: Deci, colică și litiază biliară (piatră la fiere), infecție, mizerie la fiere,
nămol ș.a.m.d., cum spun oamenii necăjiți. Cu tratamentul meu se elimină într-o
singură seară, prieteni dragi. Afecțiuni ale pancreasului… Aicea vorbim și neapărat
trebuie să alimentăm organul suprem care am spus că ficatul nostru este un
laborator plin de sânge care face diferența și care curăță corpul de toxine, de e-uri…
și, în momentul când nu mai poate ca să mai lucreze, intervin problemele aste
digestive: colita de fermentație, colita de putrefacție, colon iritabil, constipația
ș.a.m.d. Cu ajutorul meu și cu știința care mi-a oferit-o în dar Dumnezeu, se elimină
constipația din organism, începem să ne alimentăm corect, pentru că…

Menționăm că, pe perioada difuzării emisiunii, nu a fost afișată pe ecran
mențiunea “Direct” sau “Reluare”.

Aceeași emisiunea a mai fost difuzată, în aceleași condiții, începând cu ora 14:00
(rep. 59.31, sel. 21-13 – rep. 16.10, sel. 21-15).

2. Publicitate:
Pe parcursul zilei, au mai fost difuzate spoturi cu privire la produsele promovate de

Stelian Fulga, în calupuri de publicitate, semnalizate ca atare, 2 variante, astfel:
Varianta 1 - Spotul descris în cadrul Sel. 8 a mai fost difuzat, pe parcursul zilei, la rep.

45.43 – 47.03, sel. 21-14; rep. 09.00 – 10.22, sel. 21-18; rep. 16.16 – 17.37, sel. 21-19;
rep. 41.15 – 42.36, sel. 21-19; rep. 34.03 – 35.22, sel. 21-22; rep. 59.08, sel. 21-22 – rep.
00.22, sel. 21-23.

Precizăm că unele dintre spoturi au fost difuzate în pauzele de publicitate inserate în
timpul emisiunii pentru copii, cum ar fi cele difuzate la rep. 16.16 – 17.37, sel. 21-19; rep.
41.15 – 42.36, sel. 21-19, rep. 34.03 – 35.22, sel. 21-22; rep. 59.08, sel. 21-22 – rep.
00.22, sel. 21-23.

Varianta 2 - Sel. 14 (rep. 57.15 – 58.30, sel. 21-13)
Pe tot ecranul, sunt afișate, timp de 5 secunde, produsele promovate de Stelian Fulga,

alături de numerele de contact pentru BUCUREȘTI (0743 127 830 / 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 sticluțe 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? (moment în care, în ecran full, au fost prezentate produsele
care se aflau în dreptul acestuia: cartea și cele patru sticluțe de tratament)

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! (arătând către două din cele patru sticle de pe
masă)

Stelian Fulga: După aceea, urmează tratamentul extractul 1 și extractul 2! (arătând
către celelalte două sticle aflate pe masă) Modul de folosire scrie aicea la mine în carte
și alimentația celor patru grupe sanguine. Acest tratament este pentru sistemul
imunitar. În momentul când situația imunitară a dumneavoastră, când sistemul
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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! (și titrat)

La finalul spotului, au fost prezentate, în ecran full, produsele care se aflau în dreptul
acestuia: cartea și cele patru sticluțe de tratament, iar alături de acestea s-a titrat: 150 lei /
BUCUREȘTI (0743 127 830 / 021 2550 291) și TG. NEAMȚ (0724 280 411).

Spotul descris în cadrul Sel. 14 a mai fost difuzat, pe parcursul zilei, la rep. 35.47 –
36.54, sel. 21-18; rep. 42.35 – 43.58, sel. 21-19.

Precizăm că unele dintre spoturi au fost difuzate în pauzele de publicitate inserate în
timpul emisiunii pentru copii, cum ar fi cele difuzate la rep. 42.35 – 43.58, sel. 21-19.

3. În intervalul orar 20:00 - 22:01, emisiunea Fabrica de sănătate, prezentată de
Stelian Fulga.
Emisiunea a fost difuzată fără marcaj sau alte semne de avertizare și fără a se preciza

genul acesteia (rep. 02.50, sel. 21-20). De asemenea, în cadrul emisiunii, nu au existat
mențiuni legale cu privire la identificarea unor comunicări comerciale audiovizuale (plasare
de produse, sponsorizare, etc.)

Titluri și texte afișate (permanent) pe ecran: FABRICA DE SĂNĂTATE; STELIAN
FULGA; TEL. 0743.127.830 și 021.255.02.91.

Emisiunea constă într-o intervenție a moderatorului care, stând la un birou, în fața
computerului, citește mesajele primite de la telespectatori sau relatează experiențe pe care
acesta le-a avut cu persoane care au primit tratamente de la acesta. În continuare,
prezentăm principalele aspecte din cadrul emisiunii:

Primele 30 de minute de emisiune a avut același conținut ca și emisiunea difuzată
anterior (Sel. 1 – 4). Ulterior, aceasta a continuat, după afișarea din nou a genericului
emisiunii, iar de data aceasta s-a titrat Direct pe ecran (rep. 31.10, sel. 21-20).
Moderatorul a anunțat că a revenit după publicitate, deși nu s-a difuzat publicitate, iar
partea aceasta de emisiune a avut alt conținut față de emisiunea descrisă anterior în cadrul
Sel. 5 – 13. În continuare, redăm aspectele acestei noi emisiunii:

Sel. 1 (rep. 30.57 – 33.55, sel. 21-20)
Stelian Fulga: Mulțumesc pentru aceste trei minute de publicitate! Au fost binevenite.

Prieteni dragi, mai avem încă o oră jumătate din emisie, este formidabil că dumneavoastră
ați ascultat cu atenție ceea ce am vorbit eu până acum. Zice doamnă, în secunda asta,
dacă sunt sâmbătă la Constanța. Sunt la Constanța sâmbătă… (…) Am spus, vin la
Constanța sâmbătă. “Sunt din Babadag și vreau să vin și eu la Constanța.” Domne, veniți
la Constanța, la hotelul Traian și vă dau cuvântul meu de onoare că nu plecați…
(…)“Domnul Fulga, am o esofagită de reflux de îmi este și rușine să întrețin, la mine
la serviciu, dialog, că din 10 în 10 minute sughiț și râgâi de situația scapă de sub
control, și doctorul a zis că e pe fond nervos.” Doamnă, sâmbătă, la mine, și vă dau
cuvântul meu că, în 5 minute, nu mai aveți nimic! Ce discutăm? La hotelul Traian,
cum am vorbit.

Sel. 2 (rep. 42.40 – 44.55, sel. 21-20) Moderatorul relatează o discuție avută cu o
doamnă.

Stelian Fulga: Domnul Fulga, eu am vrut să te cert. Dumneata ești un om de onoare,
domne! I-ai spus lui tata al meu așa: Nu-ți dau tratamentul, că în 38 de zile mori! Cică,
nu i-ai spus direct lui, mi-ai spus mie. Această doamna Balaur Dumitra, o femeie
foarte drăguță, vreo 46 - 47 de ani, mi-a zis: Uite, am venit cu tata, cutare, cutare…
Am pus mâna pe dânsul și i-am spus: Până prescriu domnului un tratament cu
alimentația și asta, zic: Duceți-l la mașină! Că nu puteam să-i spun în față cum spun
doctorii: Băi, vezi că mai ai două luni. Și i-am zis doamnei: Doamnă, între 38 și 43 de
zile, 45 de zile. Atât mai trăiește. Păi de ce? A ajuns cancerul la creier. Avea două
anevrisme. Adică, în afară de cancer de os, el a avut la prostată. Și netratată, știți
cum se folosește, omul în vârstă, de la țară, 72 de ani, nu s-a îngrijit, știți
dumneavoastră cum este. Și i-am zis: Dumneavoastră vreți să vă iau banii? Cică:
Domnul Fulga, am fost la 5 naturiști și ne-au luat fiecare câte 5 milioane, 7 – 8. Eu nu
vă iau, doamnă, nici un ban! Păi de ce, domnul Fulga? Doamnă, nu înțelegeți că
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dumneavoastră nu vă iau nici un ban… zic, omul acesta… el știe că are cancer. Și,
zic, domnul Relu, ia veniți puțin! Mata știi ce ai? Am cancer generalizat, domnul
Fulga. (…) Și mă sună doamna: Ați avut dreptate, domnul Fulga! 38 de zile.

Sel. 3 (rep. 46.00 – 48.55, sel. 21-20)
Stelian Fulga: Acum două zile v-am spus că a venit o doamnă de la Mangalia, cu

o fată depresivă foarte tare. Și, după ce am tăiat-o sub limbă, a zis: Domnul Fulga,
simt fața. Ea nu-și mai simțea fața și chestii de astea. Am tăiat-o pe mamă-sa sub
limbă… (…) știți ce mi-a zis doamna? Eu aicea (arătând la cap) simt așa ca un ou de
găină și simt că îmi pompează așa! Și dimineața, și seara, și noaptea. Mă sperie,
câteodată parcă mă și zdruncină așa. Și când mă uit, anevrism. Prieteni dragi,
anevrismul acesta e o boală foarte urâtă. Sunt mulți medici care fac operație. Nu!
Este un cetățean care… lângă Brăila, la comuna… care taie aici în frunte, și eu care
tai sub limbă. Gropeni, domne, Gropeni. Și taie aici în frunte… Prieteni dragi,
anevrismul, vă dau cuvântul meu de onoare, cu probe, cu martori, anevrismul, în
momentul când îl înțepăm sub limbă… domne, ascultați-mă puțin! Băbuțele alea care
făcea procedura asta, că asta e procedură de 4 – 5000 de ani, de la chinezi, de la
încolo, sângele marmeladă se elimina de nu-ți venea să crezi ochilor ce se elimina la
doamna asta de la Mangalia și, după 10 minute, zice: Domnul Fulga, nu mai am aici
mingea aia de tenis. Nu o mai am aici! Prieteni dragi, vă dați seama. I-am făcut și un
echilibru energetic și a, înțepat-o sub limbă. I-a curs vreo două pahare de sânge, dar
un sânge… smoala sau marmelada era nimic. Foarte gros. Sunt oameni care, pur și
simplu, îi tai și nu le curge sânge.

Sel. 4 (rep. 49.00 – 52.33, sel. 21-20)
Stelian Fulga: Măi, fraților, trebuie ca să înțelegeți că eu, Stelian Fulga, n-aș putea ca

să iau bani la un om. Ia, domne, tratamentul acesta! Păi, sunt oameni care s-au făcut
milionari că au vândut numai argilă, la noi în țară. Au vorbit frumos la televizor, s-au pus
bine cu ăia, i-a plătit. Sunt oameni care taie numai sub limbă și face zeci de milioane pe zi.
Sunt oameni care au numai ceaiuri și au făcut foarte mulți bani. Eu tai și sub limbă, eu
am tratament antitabac, eu am argilă, eu am tratamentul de dezintoxicare, eu am
pentru hemoroizi, eu am totul. Și plus că tai sub limbă. Prieteni dragi, nu s-a mai
pomenit cineva vreodată în România să pună mâna pe capul la o persoană și ca să
nu-l mai doară. De exemplu, mă duc la Constanța sâmbătă, și eu mă laud aici, uite ce vă
fac eu acolo când vin! Când vin eu la Constanța să vezi cum vă ușurez de bani! Și vin la
mine ca să îmi de bani... (…)

Stelian Fulga: Vedeți, prieteni dragi? Asta e diferența, de asta am spus că sunt foarte
mulți oameni care spun că sunt doctori naturiști, dar, în momentul în care te duci la ei,
ascultați-mă pe mine, sunt mulți care vor să te înșele. În momentul în care te duci la ei și
nu simți nimic, nu mai lua tratament, că ai luat tu tratament de la doctor! Stelian Fulga,
0743 127 830 este numărul de telefon unde mă puteți aborda. Rog persoanele care
știu să lase mesaj, este formidabil dacă mi-ar lăsa mesaj, pentru că știți
dumneavoastră, numărul se mai șterge, dar mesajul rămâne bătut în cuie. Și vă dau
cuvântul meu de oameni că până la ora 24 vă răspund sigur.

Sel. 5 (rep. 58.40, sel. 21-20 – rep. 01.54, sel. 21-21)
Stelian Fulga: Prieteni dragi, am spus și săptămâna precedentă și spun tot timpul.

Domnule, oamenii ăștia care vin la mine… Mie mi-a dat 650 de milioane amendă că
am zis că pacienții care vin la mine au fost de la doctor. Păi, toți vin cu dosare. Ați
văzut ce a zis în seara asta la televizor! Pro TV-ul și Antena 1 au zis că, la Timișoara, s-a
dus cineva să facă operație și directorul a zis că el a făcut operație. Și, în fond, s-a găsit că
le-a făcut operație un băiat care venea acolo și voluntar. Și a murit omul pe masa de
operație. Domne, dar nu e zi de la Dumnezeu…

Stelian Fulga: Prieteni dragi, eu dacă aș fi medic, eu aș veni și aș vorbi cu Stelian
Fulga. Adică, să vină la mine: Domnul Fulga, ia spuneți, domne! Hai, domne, să
discutăm și noi puțin! Chiar dacă e de factură mai slabă, că eu nu sunt în competiție
cu ei. Adică, să purtăm un dialog constructiv, îi invit aici. La alte televiziuni le ia bani
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grei ca să vină. Eu nu le iau niciun ban. Dumneavoastră oamenii care nu sunteți bolnavi,
oamenii care nu aveți nevoie de tratamente, nu aveți nevoie de spitalizări, dar vă dați
seama că dacă, Doamne ferește și se întâmplă ție și moare copilul tău, sau mori tu, moare
mama, moare tata, moare fratele și se află că nu doctorul respectiv… A fost și Ministerul
Sănătății, anchetează miliția acolo…

Emisiunea a fost întreruptă de o pauză publicitară în care este difuzat un spot pentru
produsele recomandate de Stelian Fulga.

rep. 02.36 – 03.55, sel. 21-21 - Între coperte de publicitate, a rulat spotul Varianta 2
descris în cadrul Sel. 14.

Același spot a mai fost difuzat pe durata emisiunii, între coperte de publicitate, la rep.
37.07 – 38.27, sel. 21-21 și la rep. 01.03 – 02.15, sel. 21-22.

Revenire la emisiune, după difuzarea spotului publicitar:
Sel. 6 (rep. 06.36 – 08.25, sel. 21-21)
Stelian Fulga: 0743 127 830 este numărul unde mă puteți aborda și numărul unde

puteți să mă sunați. (…) Puteți să mă sunați, să mă atenționați, și mâine de dimineață
puteți să mă sunați pe telefonul respectiv, ăla de jos, și pentru comenzi. Așa, vă
mulțumesc frumos! “Domnul Fulga, aduceți și supozitoare și pentru prostată,
tratamente, la Constanța? Și antitabac?” Da. Da, doamnă scumpă. Vă aduc. (…)
“Domnule Stelian, am o hernie de disc de îmi vine să mor. Și m-am dus la doctor și a
zis că n-am nimic. Și pe mine mă doare aici la noadă de îmi vine să crăp. Ce fac?” Nu
vă pierdeți speranța! Dacă veniți sâmbătă la Constanța, plecați fără dureri, doamnă!

Sel. 7 (rep. 22.27 – 23.42, sel. 21-21)
Stelian Fulga: D-asta consider că am și succesul așa de mare față de toată lumea,

pentru că am rezultat în prima seară, cum spun americanii liver cleansing, ficat curat,
se elimină infecția din organism. Omul vede cu ochii lui ce se elimină. Zice o
doamnă: Domnul Fulga, vin cu programare la București? Veniți doamnă fără
programare, doamnă. Luni, vineri veniți fără programare! Sâmbătă sunt la Constanța?
Deci, veniți fără programare, de luni până vineri seara. Eu aș putea frumos ca să spun
aici: Domne, tratamentul meu trece și peste totul, trece și peste țuică.

Sel. 9 (rep. 51.06 – 53.32, sel. 21-21)
Stelian Fulga: Afecțiuni ale căilor respiratorii, rinofaringită acută, boli renale,

insuficiență renală, rinichi poli chistic, litiază renală, boli ale glandelor suprarenale,
boala Addison, e vorba de ficat, se subțiază și de face mic, afecțiuni cardiovasculare,
am spus și aseară și am spus tot timpul. Nu se mai moare așa ușor de cancer, dar se
moare ușor de cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, infarct miocardic,
toate bolile sistemului circulatoriu, inclusiv flebita. Prieteni dragi, atenție la
persoanele care au probleme cu inima pentru că este greu! Afecțiuni ale cavității
bucale, stomatitele, herpes, chiar dacă e în gură, chiar dacă e vaginal, chiar dacă e
genital, nu știu cum să mai folosesc, neapărat primul element și primul lucru este să
scăpăm herpesul, adică să scăpăm… Ăsta e un virus nenorocit care se apucă cu
ghearele, cu colții, nu mai știu cum să mă exprim. Trebuie eliminat definitiv. Ai văzut
că scoți o sfeclă din pământ, domne, scoate-o, că dacă o singură ață d-aia mică din
rădăcină rămâne, mai crește iar. Deci, cauza. Esofagită de reflux, gastrită, afecțiuni
ale stomacului. Prieteni dragi, a venit azi un cetățean la mine cu o durere de stomac
de groază. I-am pus mâna pe stomac și zic: Mănâncă o gutuie, că n-avea altceva. Și a
mâncat-o toată. Și cică ar fi trebuit să mă doare de patru ori. Și m-a sunat cu o
jumătate de oră până să intre aici că a mâncat 3 kg de mere acasă cu lapte și nu l-a
mai durut. Afecțiuni ale intestinului, duodenitele, colitele, enterocolite, colon iritabil
și constipația.

În urma analizării emisiunii “Fabrica de sănătate”, ediţia din 21 martie 2019, din al
cărei conţinut am redat anterior, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a
încălcat prevederile art. 73 din Decizia 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, este interzisă difuzarea de producţii audiovizuale în
care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor
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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.

Redăm spre exemplificare: Moderatorul citește un mesaj primit: “Domnul Fulga,
Dumnezeu să-ți lumineze calea, că azi m-ai făcut fericită! Fetița mea nu vedea de
patru ani perfect, vedea omul în patru, și acuma, în momentul în care ai pus matale
mâna pe capul ei și când ai tăiat-o sub limbă, fata mea a văzut perfect și vede perfect.
Doamne ajută, Domnul Fulga!” (…)

Cu privire la produsele şi tratamentele recomandate de Stelian Fulga, difuzate pe
parcursul emisiunilor în grupaj de publicitate, membrii Consiliului au constatat că şi acestea
au fost difuzate cu încălcarea prevederilor legale în condiţiile în care din conţinut nu rezultă
în concret în ce constau aceste tratamente naturale ori de dezintoxicaresau vindecări
miraculoase cu ajutorul câmpului energetic al moderatorului, pe care acesta le prezintă în
cadrul emisiunii şi despre care sugerează că au proprietăţi de vindecare a unor boli umane.

Redăm spre exemplificare: Stelian Fulga: Sunt Stelian Fulga! Am venit în fața
dumneavoastră cu produsul de dezintoxicare. Persoanele care mă cunosc de alte
emisiunii 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.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au apreciat că sunt încălcate prevederile
art. 120 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora, 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.

Totodată, raportat la conţinutul şi modul de prezentare al spotului pentru produse şi
tratamente Stelian Fulga, membrii Consiliului au apreciat că sunt încălcate şi prevederile art.
130 din Codul audiovizualului.

Conform normelor invocate, este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping la
produse şi tratamente naturiste, care, după caz, nu sunt însoţite de avertizarea, sonoră şi
scrisă "Produs neatestat medical" sau "Metodă neatestată medical".

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 Legea audiovizualului, în
special gravitatea şi efectele nerespectării prevederilor legale ce obligă la asigurarea
dreptului publicului la informare corectă, 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 în cuantum de 40.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi 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
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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 40.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 73, 120 alin. (1) şi 130
alin. (1) lit. a) şi b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările ulterioare (Codul audiovizualului)

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 de televiziune eSTRADA TV
cu amendă de 40.000 lei, întrucât emisiunea “Fabrica de sănătate”, ediția din 21 martie
2019, în care au fost prezentate tratamente neconvenţionale şi terapii complementare
pentru vindecarea unor boli umane grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau
neconvenţionale, fără ca diagnosticul şi actele medicale care îl atestă să fi fost certificate
de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate, conform
prevederilor art. 73 din Codul audiovizualului.

De asemenea, radiodifuzorul a mai fost sancționat și pentru încălcarea dispoziţiilor
art. 120 şi 130 din Codul audiovizualului, întrucât în cadrul aceleiași emisiuni au fost
menţionate indicaţii terapeutice referitoare la unele boli tumorale sau boli metabolice și nu a
fost specificat că produsul nu este atestat, fapte interzise de normele menţionate.”

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

VICEPREȘEDINTE
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru


