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Decizia nr. 276 din 26.04.2018
privind amendarea cu 35.000 lei a  S.C. ANTENA 3 S.A.

Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Bussines Park,
Clădirea 14, parter, sector 2,   C.U.I. R15971591

Fax: 021/203 02 45

- pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Clădirea 16, sector 2

Întrunit  în  şedinţă  publică  în  ziua  de  26  aprilie  2018,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza sesizării înregistrate sub
nr. 161/10.01.2018 cu privire la emisiunea „Voi cu Voicu” difuzată în data de 28.10.2017 de
postul ANTENA 3.

Postul  de  televiziune  ANTENA  3  -  NEWS  &  CURRENT  AFFAIRS  aparţine
radiodifuzorului  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  dezbaterilor,  a  analizării  raportului  de  monitorizare  şi  a  vizionării
înregistrărilor,  membrii  Consiliului  au constatat  că radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A.  a
încălcat prevederile art. 73 din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (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.”

În fapt, postul de televiziune Antena 3 a difuzat în data de 28.10.2017, în intervalul
orar  20:30 – 21:17, emisiunea  Voi cu Voicu, fără încadrare şi alte precizări privind genul
programului. În cadrul emisiunii moderată de către Mirela Voicu a  participat, în calitate de
invitat, Romulus Popescu, parapsiholog.

Conform raportului de monitorizare, pe parcursul emisunii, pe ecran au fost afişate
titlurile:   Parapsihologul  care  a  tratat  vedetele  din  România/Romulus  Popescu:  Emoţiile
declanşează toate bolile/Romulus Popescu: Furia provoacă boli de ficat/Romulus Popescu
a fost ofertat de NASA/Romulus Popescu: Inima este un sac de box/Romulus Popescu:
Gândul are cea mai mare viteză/Romulus Popescu a tratat-o pe Nadia Comăneci/Romulus
Popescu l-a tratat pe Cotabiţă/R. Popescu: Dan Grecu era pe moarte, dar l-am salvat/R.
Popescu:  Cotabiţă  avea  activitate  cerebrală  de  nivelul  2/Parapsihologul  care  a  tratat
vedetele  din  România/Parapsihologul  care  a  tratat  sportivi,  cântăreţi  şi  politicieni/R.
Popescu: Tiroida este poarta de intrare a supărărilor



Redăm  spre  exemplificarea  conţinutului  emisiunii,  fragmente  din  raportul  de
monitorizare:

“Mirela  Voicu  prezintă  subiectul  emisiunii:  În  această  seară  o  să  vorbim  despre
medicina tradiţională. Orice boală se poate vindeca cu ajutorul medicinii moderne, dar şi cu
ajutorul medicinii tradiţionale. Ei bine, în această seară am un invitat care a primit o ofertă
de la  NASA să lucreze acolo, însă dumnealui a refuzat, un invitat care a tratat prin mai
multe  metode  de  medicină  tradiţională  mai  multe  vedete  de  la  noi  şi  sportivi  şi
cântăreţi,  o  să  vă  spun  doar  câteva  cazuri:  cazul  sportivului  Dan  Grecu,  al
cântăreţului Gabriel Cotabiţă şi foarte mulţi sportivi de la cluburile Dinamo şi Steaua
unde dumnealui a lucrat.

28-20, 31:30 Mirela Voicu: Mulţumesc foarte mult că aţi venit. E foarte important să
vorbim. Dumneavoastră sunteţi parapsiholog, profesor de fizică, absolvent de 5 facultăţi,
deci vorbim practic o altă limbă ... eu la fizică, îmi cer scuze, am lipsit de obicei, nu a fost un
domeniu pe care să îl stăpânesc. Aveţi atât de multe lucruri de povestit şi atât de multe
lucruri  interesante,  încât  nu  ştiu  care  să  fie  prima  întrebare.  Îmi  spuneaţi  înainte  de
emisiune că orice om se poate vindeca ...

28-20, 31:55 Romulus Popescu:  Orice boală poate fi rezolvată, dar nu orice om se
poate vindeca, deoarece, în medicina tradiţională, bolile sunt tratate pe nivel energetic şi
spiritual, şi în funcţie de alimentaţie, de cum  gândeşte, ce fel de persoană este din punct
de vedere emoţional.

28-20, 32:45 Mirela Voicu: Îmi spuneaţi că toate bolile din lume sunt declanşate pe
sistem emoţional, nu?

Romulus Popescu: Da, deci sistemul emoţional este cauza afecţiunilor în general, în
afară de cele din şocuri mecanice, sau de altă natură. Dar, în general şocurile emoţionale
sunt cele care produc afecţiunile. Există şi  un studiu modern, făcut de doctori de
medicină  modernă,  prin  care  s-a  descoperit  că  într-adevăr  aceste  emoţii  şi
sentimente reprezintă cauzele bolilor. În momentul în care noi eliminăm acea stare
sufletească, fiind cea care ne macină, noi putem să eradicăm frecvenţele afecţiunii.
(…)

28-20, 41:15 Mirela Voicu: Şi, revin, când v-aţi dat seama prima oară că aveţi aceste
puteri? Cine a fost primul pacient? Sau cum aţi făcut? Între timp aţi terminat Fizică şi alte
facultăţi …

28-20, 41:45 Romulus Popescu: Primii pacienţi au fost cântăreţii de muzică populară
şi cei din ansamblul artistic Rapsodia Română de atunci.

Mirela Voicu: După aceea aţi fost angajat de cluburile Steaua şi Dinamo.
Romulus Popescu:  În 1996 am fost la Dinamo şi am făcut tratamente … în primul

rând eram la fotbal, deci am făcut tratamente la mulţi fotbalişti în acea perioadă …
Mirela Voicu: Daţi-mi şi mie câteva exemple, domnule Popescu.
Romulus Popescu:  Tararache, Bătrânu, Prunea, veneau şi din altă parte, venea şi

Angelo Niculescu (…)
28-20, 44:05 Mirela Voicu: Să-mi povestiţi cum l-aţi tratat de la distanţă pe Dan

Grecu, dar înainte de a-mi spune asta, vreau să vă întreb, să înţeleagă telespectatorii,
ce înseamnă acest tratament la distanţă, de fapt, domnule Popescu? Că, cine aude
zice, dar cum face ăla, eu sunt în America şi el mă tratează la distanţă. Eu am mai auzit şi
am avut şi experienţe în domeniul ăsta şi chiar pot să spun că funcţionează. De fapt, ca
orice gând, domnul Popescu. Dacă trimiţi un gând negativ cuiva ...

28-20, 44:30 Romulus Popescu:  E mult de spus, eu o să spun pe scurt, că altfel,
sistemul e mult de explicat, ca să fie înţeles în esenţă. Noi suntem formaţi din trei corpuri,
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corpul fizic, corpul biosic sau energetic şi corpul noesic sau spiritul. (…)  28-20, 45:35  În
momentul în care noi facem tratamentul de la depărtare, nu-l facem cu fizicul care e
încarcerat  în  spaţiu  şi  timp,  ci  facem  cu  sufletul  şi  spiritul. Cum?  Universul  are
proprietatea hologramei.  Adică,  orice  bucăţică  din  univers se află  în  întreg,  deci  şi  noi
suntem în întregul universului, oriunde în univers. (…) 28-20, 47:40  Gândul are cea mai
mare viteză, în sensul că prin el putem să plecăm oriunde instantaneu în univers. Şi atunci
…

Mirela Voicu: Trebuie să cunoaşteţi persoana respectivă ca să puteţi face terapia la
distanţă?

Romulus Popescu: Nu, trebuie să am date despre ea, atâta doar. 
Mirela Voicu: Ce fel de date, domnul Popescu? 
Romulus Popescu:  De exemplu, mă sună cineva pe care îl cunosc. Zice, vedeţi că

mama e bolnavă acuma, nu ştiu ce probleme are de sănătate. Eu nu trebuie să ştiu cum
arată mama. Îl cunosc pe băiatul mamei respective şi eu merg ca la verigile dintr-un lanţ.
Veriga către mamă este băiatul. Şi eu ştiu că e una singură mama. Deci, fac tratament prin
veriga băiat, mamei.

28-20, 48:20 Mirela Voicu: Povestiţi-mi cu Dan Grecu pe care-l ştiaţi în mod cert de la
televizor, îl ştim cu toţii, e celebrul sportiv şi o mândrie naţională Dan Grecu pentru noi ... ce
s-a întâmpat atunci, domnule Popescu? 

Invitatul relatează că a fost anunţat că Dan Grecu este în comă, dar fiind la distanţă
faţă de acesta, s-a concentrat şi i-a făcut tratamentul. Invitatul mai spune că Dan Grecu
avea un blocaj energetic făcut de cineva.

Romulus Popescu:  Atunci eram la Steaua cu cabinetul şi era o întrecere la nivelul
Bucureştiului pentru federaţia de gimnastică. Şi erau la Lia Manoliu, cum îi spunea atunci, şi
mă sună Eliza Stoica cu care lucram acolo ... Eliza Stoica era antrenoare ... soţia lui Adrian
Stoica, cel care e acuma cu Federaţia Română de Gimnastică. Mă sună, zice, ”vino până la
noi, suntem la Lia Manoliu”. M-am dus acolo, zice, ”Dan e în comă”, zice. Zic, ”care Dan?”
Zice,  ”Dan  Grecu”  ...  ei  ştiind  că  eu  fac  tratamente,  că făcusem înainte  şi  ştiau de  la
depărtare că fac ...

Mirela Voicu: Cu ceilalţi sportivi despre care spuneaţi ...
Romulus  Popescu:  Am  ieşit  din  sală,  m-am concentrat,  zice  ”nu  avem avion  la

îndemână, elicopter, nimic, el e la Reşiţa, nu avem cum să-l ajutăm”, zice, ”el e aproape să
moară. Hai să-l ajutăm de acuma că nu se ştie.” Am ieşit din verdeaţa din jurul sălii şi m-am
concentrat, mi-am făcut tratamentul şi îl ştiam pe Dan Grecu şi ca nume şi ca imagine. Am
venit în sală, eram galben la faţă, mi-au spus cei de acolo, eu nu m-am văzut pentru că a
fost foarte mare concentrarea. Ei, sâmbăta aia şi duminica respectivă, i-am făcut tratament
fără să iau legătura cu nimeni de la Reşiţa. De luni, am primit  de la Spitalul  din Reşiţa
buletinul  de analiză  medicală  şi  luni  scria aşa pe buletin  că Dan are  hepatită de tip  C
evolutivă şi că-i funcţionează ficatul 15%. El, nici în ziua de astăzi nu a ieşit din spital cu ...
mi-a spus el, n-a ieşit nici în ziua de astăzi cu un diagnostic pentru că au fost multe chestii
legate de medicina asta pe care o practic eu. Eu eram în zona Câmpina la nişte rude şi
făceam tratament zilnic şi făceam şi de acolo. Era în duminica respectivă şi a deschis ochii,
a ieşit din comă şi Elena îl întreabă,” domnule, ştii unde te afli?” Şi el zice, ”da, la Câmpina”.
De abia când ne-am văzut mi-a spus că el zbura pe deasupra localităţilor din jurul Câmpinii,
de unde eram eu, şi l-am convins să vină în trup. Asta mi-a povestit el, neştiind eu că visa
în timpul ăla sau că spiritul lui umbla prin zona aceea şi s-a întors în corp.

Mirela Voicu: Ce i-aţi făcut propriu-zis, avea un blocaj energetic sau cum ...
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Romulus Popescu:  Da, avea un blocaj energetic făcut de cineva. E greu să spun
acuma pentru că atâta doar, a fost un blocaj energetic produs de cineva.

Mirela Voicu: Acest blocaj energetic putea să-i aducă moartea? Există cazuri ...
Romulus Popescu: Da, da.
Mirela Voicu: Există cazuri în care acest blocaj duce efectiv la ...
Romulus Popescu: Eu am vorbit cu el după aceea, am spus de când a fost blocajul

energetic făcut şi am stabilit cu ajutorul lui de cine a fost făcut. Pentru că, în perioada în
care am zis eu, era exact o problemă de-a lui cu cineva şi acela îi făcuse blocajul energetic.

Mirela Voicu: Există astfel de oameni care să poată face blocaje atât de puternice?
Romulus Popescu:  Ştiţi  cum e, ştiinţific vorbind, este o persoană care produce un

program, vorbim ca şi despre computerele de azi ... produce un program care virusează
programul propriu al corpului pe acea zonă şi îşi exercită virusul programul respectiv, pe
care îl bagă şi tulbură programul corect al omului.

28-20, 52:00 Se difuzează un material în care se prezintă din off despre tratamentele
cu bioenergie.

Voce din off:  Medicina modernă nu contestă rolul celei tradiţionale, ci mai degrabă,
cercetătorii şi oamenii de ştiinţă încearcă să explice printre altele şi rolul bioenergiei, cea
care echilibrează organismul, eliberându-l  de blocaje.  E de la sine înţeles că cele două
tipuri de medicină trebuie folosite împreună. Dar, să vedem în această seară care este rolul
bioenergiei.  Cei  care  practică  acest  tip  de  tratament  alternativ,  afirmă  că  atunci  când
suntem bolnavi,  însănătoşirea fizică  nu este de ajuns.  Reechilibrarea energetică  şi  cea
vibraţională sunt cheia unui spirit într-un trup cu adevărat sănătos. (…)  Mecanismul  are
explicaţii  ştiinţifice.  Bioenergia  este  o  radiaţie  care  ajută  sistemul  limfatic  important  în
menţinerea  imunităţii  organismului  prin  mărirea  presiunii  şi  oxigenării  sângelui.  Astfel,
zonele  cu  probleme  se  regenerează,  iar  bolile  se  vindecă  mai  uşor,  dar  musai  şi  cu
tratamente medicamentoase. Capacităţi energetice avem toţi dar nu ştim cum să le folosim.
Excesul de energie poate face la fel de rău ca şi lipsa ei, de aceea, cei care sun înzestraţi
cu  astfel  de  capacităţi  paranormale  ştiu  exact  cum  să-şi  dozeze  porţia  pe  care  le-o
administrează  celor  care  au  nevoie.  În  fapt,  vorbim  de  o  reechilibrare  a  centrilor  şi  o
reîncărcare cu energie a celor care vor să-şi recapete starea de sănătate. Astfel, aura se
regenerează, deci imunitatea creşte, iar cei care practică acest tip de terapie sunt mai feriţi
de pericolul bolilor, dar şi de depresie. (...)

28-20, 54:50 Se vorbeşte şi despre existenţa mai multor bioenergeticieni puternici în
lume.

28-21, 02:25 Mirela Voicu: Vreau să-mi povestiţi de Cotabiţă. Şi la Cotabiţă, iată,
a fost o situaţie medicală extraordinară, combinată probabil şi cu aceste situaţii de
blocaj.

 Romulus Popescu vorbeşte despre faptul  că i-a  făcut tratament lui  Gabriel
Cotabiţă,  activitatea  cerebrală  a  acestuia  fiind  la  nivelul  2.  După  ce  i-a  aplicat
tratamentul, a fost anunţat de la spital că a început să aibă o activitate cerebrală mai
intensă. Invitatul mai povesteşte că s-a întâlnit cu fiicele artistului la o cafenea lângă
spital. 28-21, 

Romulus Popescu: Eu, în perioada respectivă, când m-am întâlnit cu fetele lui, am
promis că nu spun pentru că m-au rugat să nu spun, el era în spital, în faza respectivă şi m-
au rugat nu faceţi public să se mai facă discuţie în mass-media. Cum a început? Eram la
Buzău, mă sună Adrian Daminescu pe care îl cunosc de 20 şi ceva de ani, zice, ”măi, uite,
colegul meu, Cotabiţă e în comă” ... era miercuri, el intrând în comă de vineri, cu o vineri
înainte,  adică pe data de 8 mai  a intrat  în comă şi  eu,  miercurea următoare am primit
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telefonul  de  la  Daminescu.  Şi  zice,  ”uite,  te  rog  eu,  fă-i  tratamentele”,  ştiind  că  fac
tratamente de la depărtare. Chiar dacă eşti la Buzău, fă cumva ca să-i faci tratament ca să
nu moară. Miercuri noaptea am ajuns în Bucureşti, pe la 11 jumătate i-am făcut tratament,
el, pe o scară de la 0 la 15 a activităţii cerebrale, era la nivelul 2.

Mirela Voicu: Da, era un Glasgow 2, cred că se cheamă ... 
Romulus  Popescu: Şi  i-am  făcut  tratamentul  în  noaptea  aia,  ei,  a  doua  zi,  joi

dimineaţă au anunţat de la spital că a început să aibă activitate cerebrală mai intensă. M-a
sunat Adrian Daminescu, zice,” uite, am vorbit cu fetele lui, te întâlneşti cu ele, să continui,
să faci tratamentul.” M-am întâlnit cu fetele, cu gemenele şi cu cealaltă fată, că are trei, m-
am întlânit  la o cafenea, lângă spital  că au zis  că nu ne lasă să intrăm în spital  şi  să
discutăm acolo şi  să facem aşa.  28-21,  04:05  Eu la  Spitalul Floreasca am mai făcut
tratamente, am mai scos din comă nişte persoane. Dar, aici fiind un caz mediatizat,
medicii nu au fost de acord să intru să fac direct acolo, dar nu conta că eu făceam de
acasă  tratamentul.  Am  vorbit  cu  fetele  lui,  m-au  rugat  să  nu  spun  în  perioada
respectivă, ca după o zi, atât, după o zi, mă sună de la vreo cinci televiziuni, că să
spun cum îl tratez pe Cotabiţă. Eu îl sun pe Daminescu ... Mă, aţi vorbit voi cu cineva
în mass-media? Zice nu, am vorbit cu fetele. Aţi vorbit voi cu cineva? Nu. Dar, zice,
pe lângă noi sunt paparazzi tot timpul. Şi cred că v-au văzut cu noi şi aşa au început
să discute la televiziuni. 28-21, 04:50  A durat trei săptămâni până când şi-a revenit şi aţi
văzut că, atunci când şi-a revenit, activitatea cerebrală era dintr-odată 13.

Mirela Voicu: A fost ca la Dan Grecu, un blocaj energetic, domnul Popescu? Sau a
fost vorba de altceva?

Romulus Popescu: Nu, n-a fost blocaj energetic ca la Dan Grecu, nu, a fost altceva.
E greu să spun ...

Mirela Voicu: Medical, probabil ...
Romulus Popescu: Ştiu cu el, dar nu pot să ... dacă spune el, bine, eu nu pot să spun

...
(...)
Mirela Voicu: Păi nu ştiu, dumneavoastră ştiţi dacă aveţi acceptul, spuneţi-mi doi, trei

politicieni ...
Romulus Popescu: Bine, pot să spun despre Vadim Tudor că el a spus despre mine

că l-am făcut bine în 2004, că avea 400 glicemia şi de 4 ori pe zi făcea insulina. Şi m-a
sunat, m-a dus la el la Senat, l-a sunat pe Aristide Buhoiu cu care făceam emisiuni, eram în
redacţia lui, făceam toate emisiunile împreună, că eu am făcut şi regie şi actorie şi m-a
sunat Buhoiu ... (...) 28-21, 09:45 Mi-a zis aşa: Domnul Popescu, eu am făcut tratamente cu
tot ce am auzit în mass-media, în afară de medicina actuală care e cu insulina.

Mirela Voicu: Da.
Romulus Popescu:  Deci, am făcut tratamente la toţi pe care i-am auzit prin mass-

media şi din Basarabia, şi din Rusia, şi din România, tot ce am ... zice, nu am simţit de la
nimeni, nimic. Zice, dacă facem tratament şi cu dumneavoastră, şi de la prima şedinţă nu
simţim nimic, nu vă supăraţi dacă nu ne mai vedem. Şi i-am spus ”să-mi spuneţi într-un
sfert de oră cum e.” Şi, după 10 minute, zice, ”Doamne, ce bine văd, ce minte clară am”,
zice, ”mâine la 10 jumătate sunteţi la mine acasă?” Ei, şi două luni de zile am stat împreună
cu el, nu zilnic, ieşeam şi împreună să-mi arate tot felul de chestii, cu muzee, cu ... că era o
enciclopedie ...

Mirela Voicu: Da, era.
Romulus Popescu: În câteva zile, făcând zilnic tratament, îi scăzuse insulina foarte

mult, el era foarte amărât în perioada aia, stătea la biroul lui şi în casă şi spunea, domnul
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Popescu, eu o să mor. Ooo, zic, m-am uitat în contract, mai aveţi, nu-i acuma. Şi, spunea
soţia dumnealui şi cei de la partid, cei de la partid îmi spuneau ce aţi făcut, că s-a schimbat
şeful? Haideţi,  zice,  că  e  alt  om.  De ce? Îi  scăzuse  foarte  mult  glicemia,  încă mai  lua
insulină, dar nu mai făcea de patru ori pe zi insulină. El, înainte să facem tratamentul, mi-a
spus aşa: eu mă culc seara la ora 9 şi la 9 dimineaţa când mă scol sunt la fel ca şi seara
când mă culc, obosit. După ce am făcut câteva, eu mă culc la 5 dimineaţa, că până atunci
lucrez la România Mare şi la revista aia ...

Mirela Voicu: Da, pe care o avea el, nu mai ţin minte, Tricolorul, nu mai ştiu cum se
chema ...

Romulus Popescu: Tricolorul, aşa ... şi zice, ”când mă scol dimineaţa tot la ora 9, e
ca şi  cum am dormit  de la 9 seara până la 9 dimineaţa”.  ”Este  foarte bine”,  era foarte
bucuros. 28-21, 11:48- După vreo două luni, zice, am vorbit cu Văcăroiu că a luat un aparat
pentru activarea celulei pancreatice din China, şi am cumpărat şi eu unul şi zice, nu mai
facem tratament, sunt bine, vreau să văd dacă mă pot menţine cu aparatul ăla. Şi atunci, nu
ne-am mai văzut, că am rămas cu aparatul ăla să se menţină, iar când a murit, n-a mai avut
timp să vină să ia legătura cu mine.

Mirela Voicu: Înţeleg că din politicienii vii nu puteţi să-mi spuneţi niciunul pe care l-aţi
tratat.

Romulus Popescu: Nu ştiu cum să spun, că să nu iasă discuţii.
Mirela Voicu: Am înţeles. (...)
28-21, 12:25 Mirela Voicu:  Dumneavoastră aţi văzut la un moment dat un spirit, că

vreau să vorbim puţin şi despre fenomenul ăsta de moarte clinică. Dumneavoastră şi nu
numai dumneavoastră, şi cei care erau împreună la dumneavoastră acolo la spital, aţi văzut
un spirit. Aş vrea să vă rog să-mi povestiţi episodul ăla, mi  se pare foarte important.

Romulus Popescu: Da, da, mai ales că n-am văzut numai eu spiritul, ci şi persoana
de lângă mine. Adică, dacă vedeam numai eu, le spunea, domnule, delirează, e dus. Dar,
aşa sunt adus, nu sunt dus. Cum era ... La Spitalul Universitar eram cu soţul unei doamne
care era internat acolo, având ciroză doamna respectivă... lângă patul dumneaei mai era un
pat al unei bătrânde de vreo 80 şi ceva de ani, piele şi os. Îi făceam tratamentul, iar la a
doua, a treia şedinţă, bătrâna respectivă trăgea să moară. Au venit medicii şi asistentele,
ne-au  dat  afară  de  acolo  ...  era  noapte,  era  12  jumate,  1  noaptea,  că  eu  terminam
tratamentele  târziu  la  spital  cu  soţul  doamnei.  Ne-au  dat  afară,  au  reîncercat  să  o
resusciteze, n-au putut, au lăsat-o sub un cearşaf pentru că nu se poate duce la morgă
cineva care moare imediat în spital, să nu fie moarte clinică cumva. Şi era o lumânare într-o
ceaşcă pusă pe o noptieră ... şi am continuat tratamentul. Ei, văzând că bătrâna a murit, şi
eu colaborând cu spiritele de dincolo, m-am concentrat  cred că vreo 3-4 minute,  m-am
concentrat  ca spiritul  bătrânei  care  a  murit  să mă  ajute să ...  la  frecvenţele acelea de
dincolo de vizibil să mă ajute să o rezolv mai repede pe soţia respectivului. Eu eram pe o
parte  a patului  cu tratamentul,  pe cealaltă parte  a  patului  era  soţul,  în spatele lui  fiind
bătrâna care decedase. Ei, la 4-5 minute de la concentrarea asta eram cu mâinile deasupra
ficatului chiar. Deasupra mâinilor mele a apărut un nor foarte frumos, alb, cam de ... cam
sub forma unei elipse era, cu partea mai lungă de vreo 30 de centimetri să zic, dar nu era
uniform.  În  interior,  dacă  mă  uitam de  sus,  se  vedea  ca  un  fel  de  S  sau  de  semnul
întrebării ... credeam pe vremea aia că e un S, dar, pe urmă mi-am dat seama că spiritul
acela comunica cu mine printr-un fel de semnul întrebării, că nu ştia dacă poate să mă
ajute,  probabil  un spirit  care nu avea încă acea calitate să mă ajute. (...)  28-21,  15:45
Această entitate,  nor  alb,  frumos,  s-a dus orizontal  către picioarele  femeii  şi  a dispărut
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instantaneu. Ei, această persoană care avea o funcţie importantă undeva, când a văzut
faptul ăsta a spus că el îşi dă demisia de acolo şi a venit şi a lucrat cu mine la firmă.

Mirela  Voicu:  Mulţumesc  frumos,  aceasta  a  fost  ediţia  din  această  seară  Voi  cu
Voicu, rămâneţi la Antena 3, urmează o ediţie specială. (...)”

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  Mirela  Voicu  a  solicitat  domnului  Romulus  Popescu,  prezentat  ca
parapsiholog,  să  prezinte  cazuri  celebre  pe  care  le-a  tratat,  cu  ajutorul  „medicinii
tradiţionale” constând în „tratamente la distanţă”, prin concentrare, cu „puterea gândului”. 

Membrii Consiliului au apreciat că, raportat la modul de desfăşurare al emisiunii şi
conţinutul acesteia,  prin informaţiile prezentate publicului referitor la tratarea „de la distanţă”
şi succesul acestei metode la persoane publice precum Gabriel Cotabiţă sau sportivul Dan
Grecu, s-a acreditat ideea că problemele medicale grave ale acestora s-au datorat unor
blocaje energetice şi că au fost tratate prin puterea gândului de către invitat.

Consiliul a mai apreciat că modalitatea de promovare a tratamentului, căruia i s-au
atribuit calităţi ce nu au fost puse la îndoială şi fără indicarea unor dovezi minime cu privire
la realitatea acestora, nu respectă dispoziţiile legale referitoare la informare a publicului în
condiţiile  în  care  în  cadrul  emisiunii  nu  se  face  nicio  menţiune  referitoare  la  faptul  că
respectiva “metodă” şi rezultatele acestei au fost certificate ori atestate  medical, aşa cum
impun normele audiovizuale. 

De asemenea, modul în care s-a făcut prezentarea acestor “tratamente” nu asigură o
informare clară a publicului cu privire la “calitatea” sau “calificarea” pe care o are persoana
care le prezintă publicului  şi  care susţine că această metodă a avut  succes în afecţiuni
medicale grave.  

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 cu notorietate
au fost  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 metode de
“medicină tradiţională” prin “tratamente la distanţă”, astfel cum a fost adusă de radiodifuzor
la cunoştinţa publicului în cadrul emisiunii “Voi cu Voicu”, ediţia din 28.10.2017, 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 nu
au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate.”

Pentru  aceste  considerente,  ţinând  cont  de  criteriile  legale  de  individualizare  a
sancţiunii, prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,  precum şi de faptul că
pentru  nerespectarea  prevederilor  privind  informarea  corectă  şi  pluralismul  din  Codul
audiovizualului a mai fost sancţionat anterior, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 35.000 lei. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
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În  temeiul  art.  91  alin.  (1)  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 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016 pentru postul de televiziune
ANTENA 3  -  NEWS & CURRENT AFFAIRS)  se sancţionează cu amendă în cuantum de
35.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 73 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   audiovizualului
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 amendă de 35.000 de lei postul
ANTENA 3,  deoarece,  prezentarea  în  emisiunea  „Voi  cu  Voicu”  din  28.10.2017  a  unei
metode  neconvenţionale  de  tratament  al  unor  afecţiuni  medicale  grave  a  fost  făcută  cu
încălcarea prevederilor art 73 din Codului 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.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Şef Serviciul juridic şi reglementări,

 Dumitru Ciobanu 
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