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Decizia nr. 565/13.10.2022 

privind sancționarea cu somație publică a  S.C. TV BUZAU TRUST CAMPUS S.R.L. 
cu sediul în Buzău, cartier MICRO III, bl. D3, etaj 1, jud. Buzău 

e-mail:  marketing.campustv@yahoo.com 
CUI 38190883 

- pentru postul de televiziune CAMPUS TV Buzău 
Buzău, cartier MICRO III, bl. D3, etaj 1, jud. Buzău 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza autosesizării 
inspectorului teritorial cu privire la emisiunea „Față în față cu sine” difuzată de postul de 
televiziune CAMPUS TV din Buzău în data de 24 august 2022.  

Postul de televiziune CAMPUS TV Buzău aparţine radiodifuzorului S.C. TV 
BUZAU TRUST CAMPUS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 383.6/13.03.2008 şi 
decizia de autorizare nr. 1580.0-6/12.02.2009 elib. la 04.10.2022) 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 
73 din Decizia  nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate, 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. 

În fapt, postul de televiziune CAMPUS TV din Buzău a difuzat în data de 
24.08.2022, ora 20:00, și în reluare pe data de 25.08.2022, ora 12:00, emisiunea „Față 
în față cu sine”,  o emisiune realizată și prezentată de Claudia Wotsch. 

Redăm, spre exemplificare, cu referire la aspectele constatate de Consiliu, 
fragmente din raportul de monitorizare al emisiunii ”Față în față cu sine”, ediția din 24 
august 2022:  

”(...) 
Ediția din 24.08.2022 – “Știința plasmei – De la materie la Suflet” 

(fundal sonor – muzică de relaxare) 
 

Fisier FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU SINE – 24.08.2022 
Reper 00:00:00 – 00:04:08 – Sel. 1 
 
Moderator Claudia Wotsch – antrenor pentru viață, trăitor de suflete: Bună seara, om 

drag! Numele meu este Claudia Wotsch și îți spun bun-venit la o nouă emisiune „Față în 
față cu sine”.Îți mai amintești? În prima emisiune te avertizam că e posibil ca uneori să 
spunem lucruri neobișnuite pentru mintea umană, lucruri așa-zis trăsnite sau pe care ne 
este foarte greu să le înțelegem. Ei, bine, în această seară te invit să rămâi alături de noi 
cu mintea deschisă și cu inima deschisă pentru că este prima dintr-o serie de 4 emisiuni în 
care vom aduce informații noi și vibrații noi, pentru ca tu să poți evolua pentru că nimic nu 
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este imposibil, ci doar mintea noastră ne pune acele limitări, tocmai pentru că creierul 
nostru nu a fost creat pentru evolutie, ci doar pentru supraviețuire. Însă știu că, dacă ești 
aici, ești unul dintre cei care  își doresc să evolueze și să își facă o viață mult mai frumoasă 
și mai îmbunătățită, așa că te invit să rămâi alături de mine și de invitatul meu, invitatul 
meu special din această seară, și am plăcerea, bucuria și deosebita onoare să-l salut asta 
seară pe domnul Constantin Barbu, care spune despre el că este președintele Asociației 
Științifice Plasma România, este cercetător plasmatic, căpitan de nave spațiale, producător 
al Keshe Communications Fundation, artist plastic, ambasador al rasei umane în 
comunitatea universală și, nu în ultimul rând, un om cu inimă și suflet mare. Bun-venit, 
Constantin, și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră din această seară! 

Invitat Constantin Barbu – președinte Asociația Plasma România: Mulțumesc, 
Claudia, mulțumim pentru invitație, buna-seara dragi telespectatori! Multe din aceste 
denumiri mi-au venit la pachet pentru că că ne afăm în fizicalitate și atunci când acționăm 
ca și asociație, ca și ONG, atunci ne poziționăm într-o poziție juridică și mai multe, să zic 
conotații la nivel de suflet,  mai multe interacțiuni la nivel de suflet mi-au fost oferite 
bineînțeles de membrii comunității universale, nu eu mi-am ales aceste denumiri, dar 
oamenii mă pot căuta atât în fizicalitate, cât și la nivel de suflet, depinde unde sunt ei mai 
ancorați. Și tocmai de aceea prefer să le dau oamenilor mai multe variante de interacțiuni 
cu mine, cu tot ceea ce sunt eu, cu tot ceea ce trece prin mine.  

(…) 
Reper 00:31:27  – 00:33:35 – Sel. 9 
Moderator:   Da, așa aș vrea și aș vrea să le mai spunem oamenilor că este foarte 

importantă calitatea apei pe care o folosim în GANS-uri. 
Invitat: Noi, de obicei, le recomamdăm oamenilor să folosească apă distilată, se 

găsește la bidoane mari și bidoane mici, dacă nu au apă distilată le recomandăm să 
folosească o apă, cea mai biună apă care ei o introduc în corp – că-i apă din izvor, că e 
apă de la filtrele care le au în casă, dar contează că-i apă cumpărată la sticle, la PET-uri, 
contează foarte mult calitatea apei și contează foarte mult intenția cu care se face GANS-
ul, deoarece foarte mulți colegi au învățat să facă GANS-uri și au uitat să le predea 
oamenilor informația că este foarte importantă intenția cu care se realizează acest GANS. 
Important este să ne adăugăm ADN-ul nostru, pentru că noi practic aducem la manifestare 
o entitate. La nivel de fizicalitate, vedem această entitate ca și un gaz nano, ca și un oxid, 
de fapt. Dar oamenii care sunt elevați sau au această conexiune la nivel de suflet simt 
aceste câmpuri plasmatice și înțeleg că aceste substanțe sunt de fapt niște entități de 
lumina, care pot să-ți ofere energie sau pot să-ți ia energia care tu o ai în tine în exces. De 
exemplu, tumorile. Eu, pentru că sunt implicat în programul spațial, este nevoie să învăț 
multe aspecte ale tehnologiei ca să pot să mă susțin în spațiu. Și n-o să avem doctori 
lângă noi, n-am mâncare lângă noi, ne hrănim din câmpuri plasmatice. Tocmai de aceea 
GANS-ul de CO2 reprezintă cam 80% din ceea ce noi, 80% chiar 90% din ce noi avem 
nevoie. În prezența GANS-ului de CO2 care are lângă el, e alăturat automat și zincul, sunt 
foarte multe beneficii pe planul emoțional și devine un, devine o cârjă sau devine o soluție 
pentru 80% să zic din afecțiunile care ar exista în jurul nostru la nivel de oameni sau la 
nivel de plante sau la nivel de sol.  

(...) 
Reper 00:48:43  – 00:54:35 – Sel. 12.1 
GANS-ul de CH3, GANS-ul de zinc este  folosit în combinații cu CO2 și cu celelalte, 

dar este în general folosit pentru zona neuro. Ce am observat este că oamenii care 
folosesc în special zincul împreună cu CO2 se echilibrează zona neuro și chiar se 
regenerează. Vorbim de afecțiuni care oamenii nu vreau să discut la televiziune despre 
afecțiuni în parte, pentru că asta avem pe site, dar tot ce vă gândiți în zona neuro, noi cu 
astfel de GANS-uri am văzut în protocoale că ne-au fost oferite de la fundație. Deci, ne-a 
fost oferită, Fundația KESHE a pus la dispoziție gratuit această tehnologie oamenilor, 
familiilor, comunităților, ca să aibe soluții să trăiască, să își proceseze în primul rând tot ce 
au de procesat în domenii ca sănătate, alimentație, agricultură, mediu, transport și energie 
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și să se ajute între ei, pentru că secretul comunității noastre este că doamna Nina, care o 
avem în județul Bacău, a făcut aceste GANS-uri și au văzut vecinele, au văzut rezultatele 
pe ea și au zis – vrem și noi! Și așa este și nea Ion, și nea Vasile, și X, și Y, și am format 
câteva mii de oameni în România care au avut acces la aceste informații, au aplicat, au 
avut rezultate și informația s-a dat din gură în gură, pentru că folosind, studiind mai mult 
informațiile care sunt deja expuse pe site-uri, oamenii au înțeles că afecțiunile de orice tip 
se rezolvă prin poziționarea câmpurilor magnetice și gravitaționale și noi avem câmpuri 
magnetice și gravitaționale în aceste GANS-uri. Practic, pielea noastră când ne ducem la 
mare ce facem? Ne nanoacoperim, da? Asta înseamnă că pielea noastră  devine neagră și 
ăsta este nanomaterialul nostru. Înăuntru tot ce este manifestat  sunt manifestate organele 
noastre sub formă de, sunt GANS-uri manifestate sub formă de organe. Deci, tot ce noi am 
avea în dezechilibru noi putem să reglăm, fără să atingem, da, câmpuri plasmatice știind 
ce câmpuri plasmatice sunt în interiorul nostru, dar nu sunt la nivelul acela care să ne 
aducă echilibru. Plasma, fiind o substanță inteligentă, fiind o entitate inteligentă, dacă tu stii 
ce să pui, cât să pui și cât să procesezi, avem rezultate interesante, să zic. Interesante, cu 
care oamenii simpli, fără a avea cunoaștere, că nu trebui să fii chimist, nu trebuie să fii 
biolog, nu trebuie să fii nimic, trebuie doar să accepți că aceste lucruri s-au manifestat și, 
dacă ești curios, poți să te alături comunității noastre. Și oamenii au înțeles că în 
agricultură  planta crește mai bine cu CO2, pentru că este fertilizator, am învățat să 
decontaminăm, am învățat să, nu pot să zic să regenerăm ADN-ul, dar să revenim la ADN-
ul de lumină, și asta prin poziționarea CO2-ului care are acest puternic gravitațional, adică 
scoate decodificarea care s-a întâmplat în mii de ani și revenim la starea de lumină, starea 
inițială și atunci ne este mai ușor, folosind CO2 și zinc, ne e mai ușor să lucrăm cu oameni, 
pentru că pe noi aici ne interesează, aicea e sufletul, de aicea primim informația și noi, 
dacă condiționăm acest dispozitiv care se numește cap, noi practic reușim să rezolvăm tot 
ce înseamnă de aici în jos. Deci, întâi acționăm aici. Și vedem că cel puțin 90% din 
situațiile noastre de sănătate sunt probleme emoționale. Și atnci, noi le explicăm 
oamenilor, da, noi avem, ni s-au oferit soluții, noi le-am tradus, le-am expus, suntem o 
comunitate destul de mare,  dar dacă voi nu înțelegeți că e nevoie după ce aolicați aceste 
procesări să vă schimbați puțin modul de gândire, să vă schimbați puțin modul de viață, 
pentru că afecțiunea va reapărea. Da? Și atunci, sunt oameni care au aplicat, au rezultate, 
afecțiunea nu s-a mai întors, dar sunt și oameni care au aplicat, nu și-au schimbat modul 
de viață că și-ai zic că eu revin la starea inițială pentru că m-am făcut bine și a apărut 
afecțiunea din nou. Dar, reducem durerile foarte rapid și am observat stabilizăm oamenii și 
aicea este poziționarea sufletului, că de aia noi facem trecerea de la partea fizică, la partea 
de suflet. Dacă sufletul are misiunea să mai rămână în acest plan, noi am văzut că 
câmpurile plasmatice acționează. Dar am văzut că și oameni care au, și-au făcut misiunea 
aici sau sufletul nu mai vrea să rămână aicea și aplică GANS-uri, are cunoaștere, pleacă, 
dar cel puțin nu mai pleacă cu dureri.  Asta-i ce observ, e, să zic, o călătorie, o despărțire 
mai fără dureri. Și aicea iar este ajutorul acestor substanțe și, bineînțeles, nu trebuie să fim 
triști, pentru că sufletul, noi putem să comunicăm ci aceste suflete, doar că și-au pierdut 
structura fizică. Și atunci, venim și cu completarea aceasta ca oamenii să încerce să 
depășească, să nu mai rămână atașați de aceste interacțiuni. Da, se fac cele lumești, 
normal, dar mergem mai departe, se zice – morții cu morții, viii cu viii, pentru că trebuie să 
ne continuăm misiunile aici. ” 

(…)” 
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvenţe din 

emisiune, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul acesteia, prezentatoarea şi 
realizatoarea acesteia, doamna Claudia Wotsch a oferit domnului Constantin Barbu, 
”care spune despre el că este președintele Asociației Științifice Plasma România, este 
cercetător plasmatic, căpitan de nave spațiale, producător al Keshe Communications 
Fundation, artist plastic, ambasador al rasei umane în comunitatea universală și, nu în 
ultimul rând, un om cu inimă și suflet mare”, posibilitatea să prezinte publicului  ”știința 
plasmei Keshe”. 
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Membrii Consiliului au apreciat că, raportat la modul de desfăşurare al emisiunii şi 
conţinutul acesteia, prin informaţiile prezentate publicului referitor la tehnologia GANS, 
la modul de obținere a acestora,  s-a acreditat ideea că probleme medicale grave ale 
unor persoane pot fi tratate cu ”tehnologia plasmei”/ GANS.  

Spre exemplu: ”(...) oamenii au înțeles că afecțiunile de orice tip se rezolvă 
prin poziționarea câmpurilor magnetice și gravitaționale și noi avem câmpuri 
magnetice și gravitaționale în aceste GANS-uri. (...) Înăuntru tot ce este manifestat  
sunt manifestate organele noastre sub formă de, sunt GANS-uri manifestate sub formă 
de organe. Deci, tot ce noi am avea în dezechilibru noi putem să reglăm, fără să 
atingem, da, câmpuri plasmatice știind ce câmpuri plasmatice sunt în interiorul nostru, 
dar nu sunt la nivelul acela care să ne aducă echilibru. Plasma, fiind o substanță 
inteligentă, fiind o entitate inteligentă, dacă tu stii ce să pui, cât să pui și cât să 
procesezi, avem rezultate interesante, să zic. Interesante, cu care oamenii simpli, fără 
a avea cunoaștere, că nu trebui să fii chimist, nu trebuie să fii biolog, nu trebuie să fii 
nimic, trebuie doar să accepți că aceste lucruri s-au manifestat și, dacă ești curios, poți 
să te alături comunității noastre (...)”  

Consiliul a mai apreciat că modalitatea de promovare a acestei 
tehnologii/tratament pentru afecțiuni de orice tip, căruia i s-au atribuit calităţi ce nu au 
fost puse la îndoială de prezentatoarea emisiunii şi fără indicarea unor dovezi minime 
cu privire la realitatea susținerilor invitatului, nu respectă dispoziţiile legale referitoare la 
informarea publicului în condiţiile în care în cadrul emisiunii nu se face nicio menţiune 
referitoare la faptul că respectiva ”tehnologie”,  “GANS”-uri şi rezultatele acestora în 
tratarea oricărei afecțiuni, așa cum pretinde invitatul, au fost certificate ori atestate 
medical, aşa cum impun dispozițiile art. 73 din Codul audiovizualului.  

Ex: ”Dar oamenii care sunt elevați sau au această conexiune la nivel de suflet simt 
aceste câmpuri plasmatice și înțeleg că aceste substanțe sunt de fapt niște entități de 
lumina, care pot să-ți ofere energie sau pot să-ți ia energia care tu o ai în tine în exces. 
De exemplu, tumorile. Eu, pentru că sunt implicat în programul spațial, este 
nevoie să învăț multe aspecte ale tehnologiei ca să pot să mă susțin în spațiu. Și 
n-o să avem doctori lângă noi, n-am mâncare lângă noi, ne hrănim din câmpuri 
plasmatice. Tocmai de aceea GANS-ul de CO2 reprezintă cam 80% din ceea ce 
noi, 80% chiar 90% din ce noi avem nevoie. În prezența GANS-ului de CO2 care are 
lângă el, e alăturat automat și zincul, sunt foarte multe beneficii pe planul emoțional și 
devine un, devine o cârjă sau devine o soluție pentru 80% să zic din afecțiunile 
care ar exista în jurul nostru la nivel de oameni (...)” 

De asemenea, modul în care s-a făcut prezentarea acestor “tratamente” nu 
asigură o informare clară a publicului cu privire la “calitatea” de ”cercetător plasmatic” 
sau “calificarea” pe care o are persoana care le prezintă publicului şi care susţine că 
această tehnologie/”știința plasmei” a avut succes în afecţiuni medicale grave (tumori, 
echilibrează zona neuro și chiar se regenerează).   

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că în cadrul discuţiilor au 
fost promovate metode sau tratamente neconvenţionale, prezentare prin care s-a 
pretins ori care tindea a acredita ideea că grave probleme medicale ale unor persoane 
pot tratate cu succes, fără a fi prezentate dovezi medicale concrete care să ateste 
respectivele situaţii.  

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că prezentarea acestei 
”tehnologii”, astfel cum a fost adusă de radiodifuzor la cunoştinţa publicului în cadrul 
emisiunii “Față în față cu sine”, ediţia din 24.08.2022, a fost de natură să contravină 
prevederilor 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 
convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă 
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nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din 
străinătate. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 
90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu 
somație publică. 

Supusă la vot, propunerea de sancționare a radiodifuzorului 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. TV BUZAU TRUST CAMPUS S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. TV-C 383.6/13.03.2008 şi decizia de autorizare nr. 1580.0-
6/12.02.2009 elib. la 04.10.2022 pentru postul CAMPUS TV Buzău) se sancţionează cu 
somație publică de intrare în legalitate de îndată pentru încălcarea prevederilor art. 73 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările 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 nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite 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 somație publică postul 
CAMPUS TV deoarece, emisiunea “Față în față cu sine”, ediţia din 24.08.2022, cu 
tema “Știința plasmei – De la materie la Suflet”, a fost difuzată cu încălcarea 
prevederilor  art. 73 din Codul audiovizualului. 
  Potrivit dispoziţiilor invocate,  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.” 
 

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

VICEPREŞEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 

Întocmit, 
Serviciul juridic, 

Reglementări  și Relații Europene 
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu 

 


