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Decizia nr. 193 din 15.03.2018
privind rectificarea unor informaţii

difuzate de către radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride BussinesPark,

Clădirea 14, parter, sector 2, C.U.I. R15971591
Fax: 021/208.74.96

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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 martie 2018 Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizărilor
înregistrate sub nr. 1729/26.02.2018, 1730/26.02.2018, 1731/26.02.2018,
1738/26.02.2018, 1785/26.02.2018, 1792/26.02.2018, 1795/26.02.2018,
1800/27.02.2018, 1802/27.02.2018, 1839/27.02.2018, 1863/28.02.2018,
1864/28.02.2018, 1939/05.03.2018, cu privire la emisiunea „Adevăruri ascunse”,
difuzată de postul ANTENA 3, în data de 24.02.2018.

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
eliberată la data de 16.03.2017 şi decizia de autorizare nr. 882.2-2/22.11.2016
eliberată la data de 16.03.2017).

În fapt, în data de 24.02.2018, postul ANTENA 3 a difuzat emisiunea „Adevăruri
ascunse”, moderată de Dana Chera. Invitaţi permanenţi ai emisiunii sunt Lidia
Fecioru (bioenergoterapeut) şi Mihai Voropchievici (numerolog).

În cadrul emisiunii, la rubrica „Leacul zilei”, din intervalul orar 20:05-20:12,
invitata Lidia Fecioru a făcut următoarele comentarii referitoare la autism.

Redăm din raportul de monitorizare:
“Lidia Fecioru: Riscurile de la 35 de ani încep, nu de la 40, nu de la 45. De la 35 de ani, dacă n-ai

rămas însărcinată până atunci… De la 35 de ani trebuie să… şi îţi doreşti un copil, măcar atunci, repede
fă-l. Nu aştepta să faci 40 să faci un copil, pentru că organismul, în primul an de viaţă a copilului, pot
apărea boli genetice la mamă sau la copil. De-aia să ne înţelegem, că dacă a născut copilul la 40 de ani a
făcut cancer imediat la 6 luni de zile. Deci, sunt cazuri şi cazuri.

Dana Chera: Ferească Dumnezeu!
Lidia Fecioru: Responsabilitatea aş spune… Am… M-a deranjat chestia asta cu doamna prim-

ministru - dacă scap pilda, nu mă interesează - cu doamna prim-ministru, când a spus că poporu’ este
autist şi toată lumea a sărit în capul ei că organizaţia copiilor cu autism au sărit imediat de fund în sus.

Dana Chera: Unii…Unii europarlamentari au spus… (neinteligibil)
Lidia Fecioru: Foarte urât au spus, pentru că autismul nu este o boală făcută de guvern, creată de

guvern. Să ne înţelegem un lucru. Nu este o boală impusă. Este o boală pe care… care vine. Nici măcar nu
este genetică. Ca să ne înţelegem. Deci, nu este o boală genetică. Este simplu, un dezechilibru psihic al
copiilor. De multe ori, nu putem da o cauză, că cauzele sunt miliarde de cauze, la bază. Dar, nu trebuie să
sărim de fund în sus şi nici nu trebuie să obligăm statul, pentru că atâta timp… Eu aş face o lege pentru
femeile după 35 de ani să-şi asume responsabilitatea apariţiilor unor boli, nepunându-le în cârcă… în
cârcă statului.
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Dana Chera: Da, da’ pe de altă parte, Lidia, sunt…
Lidia Fecioru: Tu eşti absolvită, tu ai doi copii.
Dana Chera: Da, pe de altă parte, Lidia, oamenii plătesc taxe şi impozite şi dacă se poate recupera

un copil sau poate fi, cum să zic, pus într-o matcă…
Lidia Fecioru: Dana, există analize… Există analize care se fac. Amniocenteza care se face acum,

cel mai nou…
Dana Chera: Da. Corect! Sunt analize. Fă-ţi analize. Foarte adevărat!
Lidia Fecioru: În primele luni de naşte… De sarcină.
Dana Chera: Care se pot face!
Lidia Fecioru: Unde se pot depista foarte multe lucruri…
Dana Chera: Da. Și pe care e bine să le… Da.
Lidia Fecioru: Și pe care nu-i bine s-o faci la şapte luni să vezi dacă copilul tău are vreo

malformaţie, e bine s-o faci când ai trei, două luni, două luni jumate’, trei, ca să poţi să întrerupi o sarcină
cu probleme. În America, există legea, unde, dacă copilul tău are o problemă din… şi se vede din lichidul
amniotic, din analiză, că are această problemă, este pe răspunderea ta şi nu eşti ajutat de stat, n-ai niciun
ajutor de la stat având acest copil pe propria ta răspundere.

Dana Chera: Da. Părerile sunt împărţite aici. Şi chiar voiam să vă spun, doamnelor şi domnilor, că
una peste alta, dacă e bine… Dacă puteţi să vă controlaţi, să controlaţi, să verificaţi sarcina, să nu… Şi,
oricum, dacă vreţi să faceţi un copil, faceţi un copil când vreţi dumneavoastră să-l faceţi şi când simţiţi că
sunteţi în putere să-l faceţi şi rugaţi-vă la Dumnezeu să fie exact drumul pe care mergeţi.

Lidia Fecioru: Tu ştii că… se spune că la femei…
Dana Chera: Trebuie să fie exact drumul pe care trebuie să mergeţi. Şi lucrurile se întâmplă exact

cum trebuie să se întâmple. Sunt teste peste teste. Lumea a evoluat.
Lidia Fecioru: La femeie, când Dumnezeu îi dă un copil, îi dă şi un înger alături.
Dana Chera: Aşa este. Aşa este. Spunem runele, maestre? (…)
În cadrul ediţiei monitorizate, nu au fost prezentate sau solicitate puncte de vedere ale

asociaţiilor/organizaţiilor care promovează drepturile şi interesele persoanelor cu autism şi ale
familiilor lor.”

Cu privire la informaţiile referitoare la autism, prezentate în cadrul emisiunii, la
CNA au fost primite mai multe sesizări, printre care şi cea înregistrată sub nr.
1939/05.03.2018 formulată de organizaţia AUTISM ROMÂNIA - Asociaţia Părinţilor
Copiilor cu Autism. Această organizaţie solicită recitificarea informaţiilor prezentate
despre autism, considerând că ele au fost „lipsite de fundament ştiinţific, sunt false şi
pot afecta negativ mai ales familiile care un au acces facil la informaţii corecte
despre autism”.

Astfel, în urma vizionării rubricii „Leacul zilei”, difuzate în cadrul emisiunii
„Adevăruri ascunse” din 24.02.2018, membrii Consiliului au constatat că au fost
prezentate unele informaţii despre autism de către o persoană care nu deţine
cunoştinţe în domeniul medical şi fără a fi prezentată o opinie autorizată în legătură
cu acest subiect atât de sensibil, pentru societate, în general.

Faţă de această situaţie, Consiliul a considerat întemeiată solicitarea
formulată de organizaţia AUTISM ROMÂNIA - Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism
şi, pe cale de consecinţă, a decis că este necesară rectificarea informaţiilor
prezentate publicului despre autism.

Potrivit art. 62 din Decizia CNA nr. 220/2011, în cazul în care Consiliul dă
câştig de cauză solicitantului, radiodifuzorul va duce la îndeplinire decizia Consiliului
în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării ei.

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 58 din aceeaşi decizie:
(1) Dreptul la rectificare se exercită prin difuzarea gratuită pe post, în termen

de maximum 3 zile de la data aprobării cererii, în acelaşi interval orar, a unor
precizări prin care radiodifuzorul corectează informaţiile eronate care au produs
lezarea, menţionând emisiunea în care au fost prezentate informaţiile eronate şi
data difuzării ei.
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(2) Forma rectificării trebuie convenită în prealabil cu persoana lezată.
Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 62 din Decizia nr.

220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au
decis ca radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. să acorde dreptul la rectificare
organizaţiei AUTISM ROMÂNIA - Asociaţiei Părinţilor Copiilor cu Autism, în
condiţiile prevăzute de Codul Audiovizualului.

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


