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Decizia nr. 200 din 07.02.2019
privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park, Clădirea 14, parter, sector 2
CUI 15971591
Fax: 021/2030245
- pentru postul ANTENA 3 – NEWS & CURRENT AFFAIRS
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, parter, sector 2
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 07 februarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza sesizărilor
nr. 9030/01.10.2018 şi 9509/22.10.2018, cu privire la ediţiile emisiunii „Adevăruri ascunse”,
difuzate în 29 septembrie şi 20 octombrie 2018, de postul ANTENA 3.
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 eliberată la
16.03.2017 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 eliberată la 16.03.2017)
În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. a încălcat prevederile
art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale difuzate de furnizorii de
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii:
lit. a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut
comercial mascat fiind interzise.
În fapt, în zilele de 29 septembrie şi 20 octombrie 2018, postul ANTENA 3 a difuzat
emisiunea „Adevăruri ascunse”, prezentată de Cătălina Porumbel. În cadrul acestor ediţii,
a fost făcută publicitate mascată firmei Romvac şi produselor acesteia, faptă ce contravine
normelor citate, care interzic o astfel de publicitate.
Cu privire la conţinutul celor două ediţii ale emisiunii „Adevăruri ascunse”, redăm din
rapoartele de monitorizare:
- ediţia din 29.09.2018, intervalul orar 18.45-20.15

zilei”!

“Invitați: Lidia Fecioru (bio-energo-terapeut), Mihai Voropchievici (numerolog);
În jurul orei 20.02, Lidia Fecioru a prezentat ”Leacul zilei”.
(Rep. 02.28-04.28, sel 29-20) Cătălina Porumbel: Haideți să vedem ce ne-a pregătit Lidia cu ”Leacul

Lidia Fecioru: Știi că data trecută am spus că vom avea o surpriză plăcută pentru telespectatorii noștri și
eu am să vă spun că sunt… și am început și practic de foarte mult timp… nu mă întrebați de ce întineresc, de ce
nu îmbătrânesc, de ce nu… nu știu ce… nu mă injectez în fiecare zi ca să… cu ceva ca să am și zâmbetul și
mintea în concordanță și sunt… m-am axat foarte mult pe tratamentul cu ouăle imune de la ROMVAC. Vreau
să-ți spun… să le spun telespectatorilor, mai ales cei care au copii mici, că vaccinul… dar este buvabil și
picăturile în nas pentru copiii mici care se duc la grădiniță, care se duc în mediul din ăsta cu mulți viruși și
bacterii…
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Cătălina Porumbel: Da, în comunități!
Lidia Fecioru: Încercați să vă duceți să le luați! Sunt tratamente naturiste, sunt superbe!
Cătălina Porumbel: Cei de la ROMVAC…
Lidia Fecioru: Am văzut cazuistica de psoriazis…
Cătălina Porumbel: Am uitat noi, dar o să facem săptămâna viitoare, pentru că voi ați făcut și la “Dar
și Har” cu ROMVAC-ul…
Lidia Fecioru: Da…
Cătălina Porumbel: Trebuie să facem și noi aici sa vedem, doamnelor și domnilor, ce minuni, ce minuni
ne dă natura! Cei de la ROMVAC fac niște lucruri absolut incredibile!
Lidia Fecioru: Deci, rețetă mai bună ca asta, crede-mă, astăzi, sincer, nu am!
Cătălina Porumbel: Da!
Lidia Fecioru: Sunt minunate, se pot… important este unicul impediment pe care îl are este să nu fi
alergic la ou! În rest, poți să faci tratament! Inclusiv au… au tratamentul, au descoperit și au și
imunoinstant- ul pentru celulele oncologice pe parte oncologică!
Cătălina Porumbel: Da!
Lidia Fecioru: Pentru tot ce înseamnă virușii din spital…
Cătălina Porumbel: Da, puteți consulta o ofertă foarte bogată! Da, revenim…
Lidia Fecioru: Și o noutate…o noutate foarte importantă este că poate… pot prelua bacteria de la om
și face tratament personalizat!
Cătălina Porumbel: Foarte interesant acest lucru pentru fiecare problemă a fiecăruia! (…).”

- ediţia din 20. 10.2018, intervalul orar 18.45-20.07

„Invitați permanenți în platoul emisiunii: Lidia Fecioru - bio-energo-terapeut și Mihai Voropchievici –
numerolog
Sel 4 (rep 51.06 – 59.49, sel 20-19)
Cătălina Porumbel: Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, la ”Adevăruri ascunse”. Vă spuneam
înainte de pauza de publicitate că Lidia ne-a pregătit astăzi o surpriză la ”Leacul zilei”. Te ascultăm, Lidia, cu
interes! Ce ne-ai pregătit?
Lidia Fecioru: Am fost bucuroasă să-l avem în cealaltă emisiune a noastră pe care o avem…
Cătălina Porumbel: ”Dar și har”
(rep 00.20 sel 4) Lidia Fecioru: … tot pe postul vostru, la ”Dar și har”, pe domnul director Chirciu de la
compania Romvac, o companie care a făcut 40 de ani… a împlinit 40 de ani… e tânără încă așa că mai au timp
să facă lucruri frumoase, care ne-a bucurat foarte mult cu tot ce înseamnă acele produse excepționale pe care le
fac pentru animăluțe, dar și pentru oameni, cu inumoinstantele, cu tot felul de produse naturale pe care…
Cătălina Porumbel: Pentru imunitate…
Lidia Fecioru: Și nu numai.
Cătălina Porumbel: Nu numai… da…
Lidia Fecioru: Deci tratament pentru arsuri, tratament pentru stafilococi, streptococi.. draci – laci… tot
felul de lucruri foarte importante…
Mihai Voropchievici: Boli de piele…
Lidia Fecioru: Pentru psoriazis, boli importante, pentru arsuri… deci sunt atât de bune… Credeți-mă, eu
sunt o…
Cătălina Porumbel: Și faptul că în România, doamnelor și domnilor, mai există oameni care investesc, care
cercetează, care sunt în treaba asta de inovație… Incredibil…
Lidia Fecioru: Care nu au niciun ban de la stat pentru cercetare… țineți cont de chestia asta… Ei muncesc
și se autofinanțează muncind încontinuu și tot scoțând produse pe care… uitați… fac minuni (neinteligibil)
Cătălina Porumbel: Haideți să vedem, Lidia, pentru că e foarte interesant… spuneam, e mai mult decât de
lăudat acest lucru… că oameni în România mai construiesc. De 30 de ani cineva tot dărâmă… mai sunt și
oameni care construiesc. Haideți să-l vedem pe directorul de la Romvac!
(rep 01.46 sel 4) A fost difuzat interviul acordat de inginerul chimist Constantin Chirciu – director general
Romvac.
Conținutul interviului:
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Reporter: Ați lansat un tratament revoluționar: vindecarea infecțiilor în câteva zile… o linie, de fapt,
Inumoinstant se numește. De la ce a plecat toată această poveste?
Constantin Chirciu: Deci noi, la origine, suntem producători de medicamente și vaccinuri de uz veterinar și
în urmă cu vreo 7 ani am avut ideea să extindem activitatea noastră și spre medicina umană. De fapt am îmbinat
medicina umană cu medicina veterinară pentru că având în vedere că în ultimul timp toate forurile se plâng că
antibioticele de ultimă generație nu mai fac față în lupta cu bacteriile, deci bacteriile sunt rezistente la
antibiotice și de multe ori această luptă este pierdută de către pacient și se întâmplă ceea ce nu trebuie, ne-am
gândit să vedem cum putem să rezervăm această treabă și ne-am întors la o descoperire veche pentru că în 1893
Klemperer, un savant german, spunea că în gălbenușul de ou există componente care inhibă dezvoltarea
bacteriilor. Noi ce-am făcut? În colaborare cu specialiștii de la Spitalul Victor Babeș am recoltat bacterii de la
pacienții umani care au fost tratați cu antibiotic, dar fără rezultat. Am făcut vaccin din aceste bacterii pentru că
la asta ne pricepem că de 50 de ani facem vaccin contra diverselor afecțiuni la păsări. Am făcut vaccin și am
vaccinat găinile ouătoare. Partea interesantă intervine aici pentru că găinile și toate viețuitoarele care se
înmulțesc prin ouă, în momentul în care au ouat au întrerupt orice contact cu viitorul progen. Deci în oul acela
trebuie să fie tot ce este necesar ca să apară o pasăre, deci să apară o vietate sănătoasă, cu o imunitate bună
astfel încât să reziste provocărilor de zi cu zi. Și am vaccinat de mai multe ori găina și am căutat în gălbenușul
de ou răspunsul găinii pentru aceste bacterii pentru că găina în ideea de a-și apăra viitorul progen pune în acest
gălbenuș de ou și imunoglobuline care s-o apare de bacteria respectivă. Am izolat aceste bacterii. Sunt mai multe
aceste imunoglobuline din gălbenușul de ou și ne-am întors la bacteria de la care am pornit. Spre bucuria
noastră, a inhibat dezvoltarea bacteriei și, întorcându-ne la pacienți, pacientul s-a vindecat. Deci am produs
imunoglobuline de pasăre care sunt foarte eficiente, mai ales că sunt net superioare imunoglobulinelor G, deci
cele de mamifere care s-au utilizat mult timp în terapiile umane, dar în momentul de față aceste imunoglobuline
G nu se mai folosesc pentru că au intervenit antibioticele la mijlocul secolului, după care s-a constatat că acestea
pot da și unele accidente pentru că reacționează cu unele proteine umane și pot da șoc, dar proteinele acestea
care sunt… imunoglobulinele Y sunt complet diferite de imunoglobulinele G pentru că nu reacționează cu
proteinele umane și atunci, nereacționând, nu există riscul de șoc. Deci treaba interesantă este că utilizând
aceste bacterii am reușit să facem un antidot pentru ele și în continuare avem o parte și mai interesantă pentru
că noi am făcut această gamă Imunoinstant… deci pornind de la aceste bacterii, pentru a avea un spectru cât mai
larg, noi am luat bacterii de la mai mulți pacienți ca să avem cât mai multe tulpini, să aibă un spectru cât mai
larg și ne-am orientat mai departe să încercăm să utilizăm mai multe tulpini bacteriene, cât mai multe specii de
diferite bacterii pentru aceste imunoglobuline și am ajuns în momentul de față să avem 26 de bacterii care sunt
introduse în vaccin și interesant este că găina răspunde la toate aceste bacterii la fel. Deci avem un anticorp,
deci avem o gamă de anticorpi care pot neutraliza evoluția a 26 de bacterii.
(rep 06.05 sel 4) Reporter: Ce fel de infecții vindecă, la oameni de exemplu?
Constantin Chirciu: Deci tot felul de infecții… infecție cu Escherichia coli, cu stafilococ, cu streptococ,
cu Helicobacter pylori, cu… deci 26 de bacterii toate luate de la pacienți umani.
Reporter: Cum se face? Se vaccinează pacientul?
Constantin Chirciu: Nu. Nu.
Reporter: Se ingerează?
Constantin Chirciu: Se ingerează. Asta-i partea interesantă că se spune în teorie că substanțele cu
greutate moleculară mai mare de 5.000 de daltoni nu pot traversa mucoasele, dar imunoglobulinele acestea
care au masă moleculară de 180.000 de daltoni totuși trec prin mucoase pentru că altfel nu se explică cum,
administrându-le oral, te vindeci de o infecție la rinichi sau, eu știu?, la prostată sau eu știu ce alte probleme.
Reporter: Se face o singură administrare? În funcție de infecție, presupun, da?
Constantin Chirciu: Deci funcție de infecție, de vechimea infecției, de localizare pentru că la noi acum
ca să aplicăm cu cât mai mult succes aceste produse avem un cabinet de medicină complementară pentru
imunitate în cadrul companiei Romvac, avem peste 2.000 de pacienți tratați și vă spun imediat și istoricul
acestora și… deci, în general, în 10 – 12 zile se administrează un flacon de Imunoinstant pentru e-coli, să
zic… în 10 – 12 zile se vindecă infecția. Avem scrisori de mulțumire de la pacienți din toată lumea…
produsele au ajuns nu știu cum… și-n America au ajuns prin valiză… cum au ajuns în America… și avem
scrisori de mulțumire… o doamnă ne spunea… Domne, după 23 de ani de chin acum trăiesc și eu normal
pentru că am scăpat de infecția cu Escherichia coli.
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La revenirea în platoul emisiunii:
(rep 07.40 sel 4) Cătălina Porumbel: Directorul Romvac, doamnelor și domnilor… Felicitări celor care sunt
dedicați pentru această parte de cercetare și iată că scot foarte multe lucruri în partea de medicină pentru
oameni. Și nu doar pentru pacienții din România… pentru oamenii normali din România că nu trebuie să fii
neapărat bolnav, poți să folosești aceste medicamente și pentru a preveni anumite boli… ajung aceste
medicamente iată și peste hotare.
Lidia Fecioru: Peste hotare… Da ei sunt minunați ca oameni, înțelegi?
Cătălina Porumbel: Se și văd că sunt dedicați. Sunt pasionați, sunt dedicați…
Lidia Fecioru: Sunt minunați ca oameni, există acolo medici care…
Cătălina Porumbel: Cheia succesului, practic…
Lidia Fecioru: Sigur că da. Este doctorița Luminița Sima, este domnul inginer… și el face consultații.. Mai
nou, de când am avut emisiunea… dar dinainte un pic cu două săptămâni de când am început eu tratativele să-i
aduc la emisiune…
(rep 08.29 sel 4) … un pacient de-al meu a luat pentru psoriazis… Are patru săptămâni de tratament de
când s-a curățat, a rămas roz… acuma face tratamentul mai departe ca să se vindece, să fie frumos.
Cătălina Porumbel: Să se vindece cu pielea, da. Incredibil!

În baza rapoartelor de monitorizare şi vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea
audiovizualului, potrivit cărora comunicările comerciale trebuie să poată fi uşor identificate
ca atare, iar cele cu conţinut comercial mascat fiind interzise.
În esenţă, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul celor două ediţii ale emisiunii
„Adevăruri ascunse”, a fost făcută publicitate mascată pentru firma Romvac şi produselor
acesteia, fapt ce contravine dispoziţiilor legale invocate.
Astfel, potrivit constatărilor sinteză din raportul de monitorizare, având ca obiect ediţia
difuzată în data de 29.09.2018, pe parcursul dialogului dintre invitata Lidia Fecioru și
moderatoarea Cătălina Porumbel, a fost rostită de 4 ori denumirea ROMVAC, context în
care au fost menționate caracteristicile produselor acestei firme.
De asemenea, în constatările sinteză din raportul de monitorizare al ediţiei din
20.10.2018, se reţin următoarele: “A fost difuzat interviul acordat de inginerul chimist
Constantin Chirciu – director general Romvac. Pe parcursul dialogului din platoul emisiunii
și al interviului cu directorul general Romvac a fost rostită de 4 ori denumirea ROMVAC.
Au fost menționate caracteristicile produselor aparținând firmei Romvac, au fost precizate
căror tipuri de infecții sunt dedicate aceste produse și a fost scoasă în evidență eficiența
acestora folosindu-se sintagme de genul: acele produse excepționale pe care le fac pentru
animăluțe, dar și pentru oameni, cu inumoinstantele; sunt atât de bune.”
Având în vedere modalitatea în care s-au desfăşurat ediţiile emisiunii „Adevăruri
ascunse”, din 29 septembrie şi 20 octombrie 2018, Consiliul a constatat că a fost depăşit
cadrul unei informări generale a publicului, astfel încât acestea au dobândit un caracter
publicitar, prin prezentarea de care a beneficiat firma Romvac şi produsele pe care le
comercializează, publicitate care nu a fost încadrată ca atare, aşa cum prevăd
reglementările din domeniul audiovizualului.
Or, una dintre condiţiile pe care furnizorul de servicii media trebuie să o respecte
constă în obligaţia ca orice comunicare audiovizuală să poată fi uşor de identificat ca atare,
legiuitorul interzicând difuzarea comunicărilor audiovizuale cu conţinut comercial mascat.
În raport de acestea, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat o
comunicare audiovizuală comercială cu conţinut mascat, încâlcând astfel dispoziţiile art. 29
alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului.
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În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că difuzarea oricărei
informaţii către public trebuie să se facă în mod obiectiv, cu respectarea principiilor ce
trebuie să guverneze o comunicare comercială audiovizuală, fără transformarea acesteia
într-una cu conţinut comercial mascat pentru o marcă, firmă, prestator de servicii sau
pentru un produs.
Pentru toate aceste aspecte, 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. 90 alin. (1) lit. g) şi (3) 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 eliberată la 16.03.2017 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016
eliberată la 16.03.2017) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate,
pentru încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) 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.
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 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 ediţiilor emisiunii „Adevăruri ascunse” din 29 septembrie şi
20 octombrie 2018, a fost făcută publicitate mascată unei firme şi produselor acesteia,
faptă ce contravine art. 29 alin. (1) din Legea audiovizualului, care interzice o astfel de
publicitate.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,
MARIA MONICA GUBERNAT
Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru

