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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 mai 2018, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei
nr. 1704/23.02.2018, cu privire la ediţiile emisiunii „Fabrica de sănătate” din 20 şi
21.02.2018, difuzate de postul eSTRADA TV, după ce în şedinţa din 26 aprilie 2018 s-a
procedat la vizionarea înregistrărilor.

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 3 alin. (2) şi 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 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 Legea audiovizualului:
- art. 3 alin. (2): Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure

informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi
să favorizeze libera formare a opiniilor.

- art. 29 alin. (1): Comunicările comerciale audiovizuale 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;

Conform prevederilor 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
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(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, postul de televiziune Estrada Tv difuzează, de luni până vineri, de la ora
20.00, emisiunea Fabrica de sănătate realizată de Stelian Fulga. Emisiunea constă în
prezentarea unor cazuri medicale tratate de acesta la cabinetul său (tratamente
naturiste, pase energetice, etc.).

Conform raportului de monitorizare din care redăm fragmente, spre exemplificare,
emisiunile analizate în şedinţa publică a Consiliului au avut următorul conţinut:

“Emisiunea din 20.02.2018
Emisiunea Fabrica de sănătate din data de 20.02.2018, s-a difuzat în intervalul

orar 20.00-22.12
Sel.20-20 În partea de sus a ecranului este afişată adresa cabinetului

moderatorului Stelian Fulga, iar în partea de jos denumirea emisiunii, Fabrica de
sănătate, numele Stelian Fulga şi două numere de telefon (din redacţie). Realizatorul, la
cererea telespectatorilor repetă în timpul emisiunii şi alte două numere de telefon, al
cabinetului, precum şi al său personal, pentru ca după emisiune, telespectatorii să
poată lua legătura direct cu acesta.

Moderatorul în dialog cu telespectatori care sună în direct:
Reper 17.15 Doamna Geta din Cluj: …Am foarte mari dureri de cap şi ameţesc.
Stelian Fulga: Doamnă, la Cluj unde este mama medicinei?, din Cluj?...despre ce

e vorba?
Doamna Geta: Nu chiar din Cluj, de lângă, din Dej…ameţesc, şi nu pot să-mi

ridic capul, cam de două luni de zile. Stelian Fulga: Păi şi doctorii ce zâc? Doamna Geta:
Nu mi-a zis nimic, nu ştiu de la ce…de două ori am fost la urgenţă.

Stelian Fulga: 59 de ani ai matale? Doamna Geta: 47. Stelian Fulga: Câte
kilograme aveţi? Doamna Geta: 90

Stelian Fulga: 90 de kilograme. Doamnă, eu vă trimit tratamentul, dar soluţia
sunt eu (Moderatorul ridică palmele în aer), să pun mâinile pe capul dumitale să vezi,
mai ai vreo ameţeală? Ce ziceţi? Interlocutoarea îl întreabă pe moderator când poate
veni, acesta oferindu-i detalii.

Reper 19.10 Stelian Fulga: …Da să ştiţi că fără palmele astea două nu scăpaţi,
(moderatorul îşi arată palmele) şi la Bucureşti trebuie să mai veniţi cu cineva, ori cu
soţul, ori cu vreun copil, să vă facă procedura pe care v-o fac eu. Şi să ştiţi grupa
sanguină, cât aveţi grupa sanguină? Doamna Geta: 01.

Stelian Fulga: E clar, o să slăbiţi până la Paşti vreo 25 de kilograme. Că cu
grupa sanguină 0 să scapă un kilogram pă zi cu tratamentul meu. Da nu vei mai
mânca absolut deloc lactate.

Doamna Geta: Şi am un băiat de 23 de ani, foarte tare tremură.
Stelian Fulga: Veniţi cu el la mine, să vedeţi, după ce-i fac un echilibru

energetic în faţa dumitale, mai tremură? Îi dă apoi indicaţii interlocutoarei când să
vină la Bucureşti.

Moderatorul, în pauzele când nu este sunat în direct de telespectatori, citeşte de
pe laptop mesaje de mulţumire de la pacienţi, care declară că tratamentul prescris de
acesta, le-a folosit (lor sau altor membri ai familiei, în funcţie de cine a fost pacient).

Reper 34.35 Marcela din Piteşti care spune că are o spondiloză cervicală, dureri
şi ameţeli.

Stelian Fulga: Da n-ai fost la doctori, la ăştia?
Marcela: Am fost, şi mi-a dat anti inflamatoare, mi-a dat calmante… Stelian Fulga:

Şi?
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Marcela: Şi degeaba, de moment.
Stelian Fulga: Păi staţi doamnă, ei la toată lumea dă calmante, eu am venit la

tine să-mi rezolvi situaţia.
Stelian Fulga: …Doamnă, ascultaţi-mă puţin, dumneavoastră ce kilograme aveţi?

Marcela: Păi am 68.
Stelian Fulga: Să ştiţi că îmi pare rău, da prezenţa dumneavoastră la mine, veniţi

cu soţul sau cu vreun copil şi să vedeţi, plecaţi fără nicio durere de la Piteşti…
Marcela: …ai, lăsaţi-mă domnu Fulga…
Stelian Fulga: Doamnă, am vorbit înainte de emisiune, domne, cum să mint eu

un om, că omu ăla vine la mine şi zice că, mi-ai promis că-mi iei durerile, ce faci?
Marcela: Aşa e domnu Fulga, vă urmăresc în fiecare seară, mă culc cu

dumneavoastră în gând…
Stelian Fulga: Vă culca…păi şi soţul? Nu zice, ce te culci cu ăsta în gând?
Marcela: Nu, că i-am zis că vin la dumneavoastră să puneţi mâna pe

mine…Moderatorul a încheiat spunându-i să vină la cabinet.
Reper 37.14 Stelian Fulga continuă discuţiile singur: …Stimată doamnă, dacă

dumneavoastră veniţi la subsemnatul, sau orişicine vine la mine şi pleacă cu
dureri din cabinet, înseamnă că eu v-am minţit şi mi-am bătut joc de
dumneavoastră, să nu mai vină nimeni la mine la cabinet. Nu stimate
telespectatoare şi telespectatori, nicio durere din lumea asta nu rezistă la palmele
mele…

Reper 40.18 George din Alba Iulia, acesta se plânge că are diabet dar şi dureri
de cap şi ameţeli.

Stelian Fulga râzând: …Păi diabetul nu doare, te omoară. George râzând: Păi
te omoară, da…

Stelian Fulga: Matale ai încredere în mine, pui bază pe vorbele mele? George:
Da.

Stelian Fulga: Da, da prezenţa dumitale aici e obligatorie, eu îţi iau durerile,
eu rămân cu durerile şi matale rămâi cu tratamentul meu şi pleci la Alba Iulia şi-l
faci. Îi spune apoi interlocutorului să vină la cabinet, acesta răspunzând că nu poate,
deoarece este foarte bolnav şi e nevăzător. Întrebat de vârstă, acesta a spus că are 70
de ani.

Stelian Fulga l-a invitat pe interlocutor să-l sune pe numărul personal pentru a
stabili detaliile legate de această situaţie.

Reper 56.00 Stelian Fulga citeşte în continuare mesaje primite, şi intră în discuţie
cu una dintre persoanele care i-au scris: Stimaţi telespectatori, să ştiţi că nimeni nu mi-a
zis mie până acuma că fac dezacorduri. Nu v-aţi gândit că dezacordurile fac să fiu la
nivelul la fiecare persoană care se uită la mine? Să salte mâna sus cine deţine adevărul
absolut. Prietene, nu te supăra, dacă nici eu nu vorbesc ca să înţeleagă oamenii,
înseamnă că ori nu ai educaţie, ori ai trecut pe lângă şcoală, ai terminat facultatea prin
cezariană, cred eu, zâc şi eu.

Sel.20-21 Reper 06.30 Prin telefon doamna Margareta din Botoşani care i-a
mulţumit moderatorului pentru tratamentul prescris soţului ei, bolnav de cancer.
Aceasta a cerut un tratament anti tabac pentru o verişoară, moderatorul spunându-i să
îl sune după emisiune.

Reper 07.46 Stelian Fulga povesteşte despre cineva care l-a sunat să-i
mulţumească pentru un tratament: Stimaţi telespectatori, chiar azi m-a sunat o
doamnă din Năsăud şi spunea, domnul Fulga, cu tratamentul dumneavoastră de
psoriazis, băiatul meu nu putea să meargă că avea pă tălpi psoriazis de 8 ani, şi
cu tratamentul meu în 10 zile a putut să meargă, stimaţi telespectatori, după 8 zile
putea să meargă pă tălpi (…)
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Reper 31.15 Doamna Petruţa: Domnu doctor, eu am venit acum vreo 2 luni la

dumneavoastră…am venit cu spatele cocoşată şi-am plecat dreaptă de la
dumneavoastră.

Stelian Fulga: Cu cine aţi venit, cu o fată?
Petruţa: Cu Albă ca Zăpada, că aşa îi spuneţi dumneavoastră.
Stelian Fulga: Nu sunteţi doamna ţigancă?
Petruţa râzând: Da, da.
Stelian Fulga: Aţi crezut că nu vă recunosc, nu?...vreau ca să vă rog ceva, atât:

v-am luat vreun ban?
Petruţa: Nici un leu nu mi-aţi luat domnu doctor, nici un leu.
Stelian Fulga: Vă daţi cuvântul de onoare? Petruţa: Jur că nu mi-aţi luat un

leu…
Petruţa: …Da, domnul doctor, m-am lăsat de ţigări de la dumneavoastră, am

venit într-un hal fără de hal, nimenea…am mers la medici, nimenea nu-mi dădea
ce să iau, ce să fac, mi-era frică că-mi pierd serviciul, vă mulţumesc din suflet.

Stelian Fulga: Doamnă, dacă veniţi mâine la mine la ora 10, mai pun o dată
mâna pe capul tău gratuit.

(...)
 Emisiunea din 21.02.2018

Emisiunea Fabrica de sănătate din data de 21.02.2018, s-a difuzat în intervalul
orar 20.00-22.09.

Sel.21-20 Reper 12.23 Prin telefon, doamna Elena. Aceasta s-a plâns de faptul
că nu mai vede cu un ochi, fiindu-i afectată retina: Se poate trata probleme de vedere la
dumneavoastră?

Stelian Fulga: Nu…Doamnă, veniţi să pun mâna pe ochii dumitale, oamenii
spun, domnu Fulga, după ce pun mâna pe ochii noştri, vede mai bine, se vede
clar, dar…din ochi pierdut să pun mâna, nu sunt Domnul Isus.

Doamna Elena: Păi asta e, degenere…(neinteligibil) asta vasculară nu are leac,
nu se operează, nu are medicamente, iau luteină, diaxantină şi…

Stelian Fulga: Aţi pierdut ochiul de tot?
Doamna Elena: Nu de tot, foarte greu, mă duc lângă televizor şi…
Stelian Fulga: Ia să vedeţi doamnă, când pun eu mâna pă ochiu dumitale

cum vezi şi seara spui aicea la televizor. Vă mulţumim frumos…Eu am crezut
stimată doamnă că aţi pierdut ochiul de tot, dar dacă totuşi mai zăriţi cu el, să
vedeţi cum vedeţi a doua zi…adică din primul minut.

(...)
Moderatorul, în reprizele în care nu are interlocutori telefonic în direct, citeşte

mesaje de mulţumire de pe laptop, de la pacienţi cărora tratamentul prescris le-a ajutat.
Reper 26.25 Moderatorul continuă polemica cu anumite persoane, pronunţând şi

câteva nume.
Stelian Fulga: Ce oameni josnici, un singur om îi pune, e unul Zacu, care a

cântat pe-aici pă la noi, la Alexandru Spiridon, cădea jos p-aicea, şi pentru că nu-l
mai primim noi p-aicea, s-a dus cu Filip acolo, l-au bătut oamenii pe-acolo, pe la
mine pe la cabinet, că el s-a dus, domne, nu mai staţi la ăsta, că…mergeţi la
doctori, şi oamenii spune, păi noi de la doctori venim. Stimaţi telespectatori, să
ştiţi că toţi pacienţii care vin la mine, de la doctori vin (…)

Reper 32.15 Stelian Fulga: Domne, să ştiţi că de când l-am dat afară pe Filip,
vă dau cuvântul meu de onoare, am 2-3 persoane care mă sună, eu nici nu le
răspund, adică îmi dau seama, până acuma el nici nu realizează că eu n-am
duşmani, eu ştiu despre cine este vorba, ştiu cine îi pune, ce să discutăm, e un
om josnic.
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Reper 33.30 Stelian Fulga: A venit azi dimineaţă o doamnă drăguţă cu soţul

ei şi a zis, domnu Fulga, soţul meu şi mie, mi se întoarce mâncarea aşa
(moderatorul e exemplificat prin gesturi) înapoi, şi ne înecăm noaptea în somn.
Zic, doamnă, esofagită de reflux. Da. Da zâc, vreau ca să…eu le-am spus de ieri,
să luaţi ceva mâncare de-acasă, că imediat cum mănâncă, în două minute. Am
pus mâna pă doamna, am pus mâna pă el, şi după minute i-am pus să mănânce.
Şi-n seara asta m-a sunat, domnu Fulga, am mâncat acasă două străchini dă
fasole, nu mai îmi vine domne nimic, Dumnezeu să te binecuvânteze.

Reper 53.04 Prin telefon domnul Marin din Bucureşti. Acesta confirmă anumite
situaţii povestite de moderator, fiind de faţă la cabinet în momentele respective.

Marin: Eu am fost prezent la întrebarea dumneavoastră cu privire la doamna care
avea bubele alea pă mâini şi pă tot corpul, şi-a fost la spitalul Babeş şi nu i s-a rezolvat
nimic de vreo 4 ani.

Stelian Fulga: Aşa, şi eu cu ce i-am dat, cu băţ de… Marin: Cu un băţ cu o soluţie.
Stelian Fulga: Cu băţ de ureche…Avea mâncărimi mari, avea mâncărimi?
Marin: Exact. Şi cât am fost acolo am văzut realitatea, de ce să vorbesc alte

prostii, nu o mai durea nimic şi era…nu mai mânca şi era curioasă, că i-aţi spus că în
câteva zile nu mai are probleme.

Stelian Fulga: Da ce i-am spus, că într-un sfert de oră nu mai mănâncă.
Marin: Da, aşa i-aţi spus, şi eu am fost martor la lucrul ăsta şi nu pot să zic

altceva decât ce-aţi spus dumneavoastră.
Stelian Fulga: Da pă dumneata am pus mâna?
Marin: Da, şi pă soţia mea şi a fost foarte bine.
Stelian Fulga: Da ai fost când a venit ăla înalt de doi metri că pe el îl doare

umărul că am pus mâna pe el acu vreo zece ani?
Marin: Am venit după el, dar am auzit discuţia din anticameră, şi au început să

râdă toţi de problema aia. El nu ia tratamentul, dar pe el îl doare umărul. Şi
dumneavoastră, foarte politicos aşa, ieşi afară, nu mai veni la mine dacă nu faci
tratamentul. Asta e din ce-am auzit.

Stelian Fulga: Stimaţi telespectatori, vine la mine cică a fost acum vreo câţiva ani
la tine şi ţi-am dat un milion şi pe mine tot mai mă doare umărul. De-atunci, acuma vreo
10 ani…Bă băiatule, dar zâc, am pus mâna pă tine? Nu. Păi atunci treci mă afară, măi
omule. Vă mulţumesc.

Reper 56.29 Prin telefon, doamna Florentina din Ilfov, care a spus că, după o
ecografie i s-a pus diagnosticul de colecist cudat infondibular. Stelian Fulga: Adică
fierea.

Florentina: Da, da. De câteva luni bune, am tot avut dureri în partea dreaptă, nu
pot să dorm pe partea dreaptă, şi vreau să ştiu dacă se poate remedia.

Stelian Fulga: Câţi ani ai matale? Florentina: 28. Doamnă, nu se poate
remedia, se vindecă, doamnă. Într-o seară. Pun mâna pă tine şi-ţi dau tratamentul
şi gata.

Florentina: Şi încă o problemă, colon iritabil?
Stelian Fulga: Păi până acuma am vorbit. Câte kilograme aveţi? Florentina: 60.
Stelian Fulga: Soţul ce lucrează? Florentina: În distribuţie.
Stelian Fulga: Când veniţi la mine şi scăpaţi de totul, mâine? Florentina: Zilele

acestea.
Stelian Fulga: Zilele-astea. Doamnă, veniţi la mine, şi dacă nu scăpaţi din

prima zi, să intraţi în direct şi să-mi spuneţi ce vreţi, da?
Moderatorul a vorbit apoi despre colonul iritabil
Sel.21-21, Reper 27.30 Doamna Maria prin telefon, i-a mulţumit moderatorului,

spunând că a fost la cabinetul său, şi acesta i-a luat toate durerile.
Stelian Fulga: Care doamnă sunteţi, că era multe.
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Doamna Maria: Da, sunt fata cu pempărşii dacă v-aduceţi aminte.
Stelian Fulga: Eeee, staţi puţin, care soţul bea? Doamna Maria: Da, da.
Stelian Fulga: Doamnă, aţi fost de faţă când a venit ăla de doi metri?
Doamna Maria: Da, da, da, mi-a plăcut cum i-aţi făcut, da.
Stelian Fulga: Şi l-am scos afară. Doamna Maria: Da, da, da.
Stelian Fulga: Da aţi văzut-o pe doamna cu bube? Doamna Maria: Da, da, da.
Stelian Fulga: Ia spuneţi, cum a fost cu doamna aia cu bube?
Doamna Maria: Oooo, erau roşii, dup-aia începuseră să se înnegrească, erau

roşii, erau mari, ce să mai discut.
Stelian Fulga: Da avea pă tot corpul sau nu?
Doamna Maria: Da, da, pe tot corpul avea, da.
Stelian Fulga: Doamnă, da eu nu ştiu de ce nu intră femeia ca să recunoască,

Doamne Maica Domnului (moderatorul s-a închinat) vă mulţumesc pentru telefon,
sunteţi doamna cu pampers. Să mai veniţi într-o zi să vă mai fac procedurile, să vă iau
durerile. Aveai dureri de cap mata, nu? Doamna Maria: Da, da, da.

Stelian Fulga: Şi mai sunt dureri de cap?
Doamna Maria: Nu, nu, de-aia, vă mulţumesc mult.
Reper 29.05 Stelian Fulga: Oameni de bună credinţă, domnule, uitaţi, spune

o doamnă, că cum, domnule…Moderatorul arată Biblia la cameră: Uitaţi, asta e
sfânta Biblie. Doamna a venit cu nişte dureri, doamna aceasta, dar asta cu nişte
bube, şi eu i-am pregătit ceva într-o oră, şi într-o jumătate de oră s-a făcut vişinii.
Păi era carne vie, până seara sau mâine, să vedeţi că nu mai are nimic. I-a zis la
colega mea ca s-o filmeze. Stimaţi telespectatori, cu tratamentul ăsta al meu care
pun pă oameni, nu există durere, dacă vindec psoriazisu, vă daţi seama.

Reper 35.20 Moderatorul continuă polemica cu foştii săi angajaţi şi citeşte în
gând de pe telefonul personal un mesaj: Uitaţi ce-mi trimite domnul
Zacu…Moderatorul spune ceva aproape neinteligibil în timp ce parcurge textul
mesajului din telefon…aşa, domnul Zacu zice că l-a învăţat doctoru Filip marţi,
sâmbătă şi duminică…am fost acolo învăţat de Filip şi am vorbit la lume urât
despre dumneata şi te rog frumos să mă ierţi, pentru că Filip în momentul când ai
venit matale acolo a fugit de frica dumitale, cică Filip, nenorocitule, m-ai părăsit.
Da, săracu Zacu ăsta, stimaţi telespectatori, e un om aşa, micuţ, vreo şaptezeci şi
ceva de ani, o legumă de om.

Stelian Fulga citeşte apoi, în continuare mesajele de mulţumire de la cetăţeni,
care spun că au fost ajutaţi de acesta.

Reper 46.45 Moderatorul citeşte un mesaj de la un pacient: Stimate prieten, am
fost la matale, Dumnezeu să te binecuvânteze, am fost sâmbătă şi nu-mi vine să
cred ochilor că într-o singură seară am dat jos 4 kilograme. Da, adică a făcut
tratamentul de dezintoxicare, şi am scos domnul Fulga afară, viermi, şi verde, şi
puţea de nu mai puteam să mai stau în casă.

Moderatorul s-a adresat apoi telespectatorilor, explicând că procedurile sale nu
pot fi făcute persoanelor foarte vârstnice, 80-90 de ani, şi i-a rugat pe membrii familiilor
acestora să nu mai bată drumul până la cabinetul său aducându-i, deoarece aceştia pot
deceda pe drum, sau şi mai grav, când ajung la cabinet, fără ca terapeutul să le facă
vreo procedură, şi putând fi acuzat că aceştia au decedat din cauza sa. De asemenea,
a spus că la anumite diagnostice sau boli nu poate interveni, dând exemplu accidentul
vascular cerebral la stadiul 4, celelalte, de grad 1-2, putând fi remediate, rugându-i pe
cei aflaţi în aceste situaţii să nu vină la cabinet pentru că nu va pune mâna pe aceştia.

Reper 58.30 Stelian Fulga, uitându-se către telefonul personal, probabil după
citirea unui mesaj. Stimaţi telespectatori, îmi spune un cetăţean din Bucureşti, că
ce studii medicale aveţi? Domnu care mi-aţi trimis mie mesajul ăsta, studii
medicale? Păi ce-am vorbit până acum, eşti aşa de închis la minte, că toţi
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pacienţii vin de la doctori la mine, eşti chiar aşa închis la minte, că toţi pacienţii
vin de la doctori la mine, nu v-am spus că din punct de vedere medical nu se
vindecă nimic? Doctorii dacă au studii medicale, se vindecă ceva? Minte bolnavă,
care gândeşti cu fundu. Şi când l-am sunat la telefon nu mai mi-a răspuns…Stimaţi
telespectatori, ne-a sunat Filip, şi s-a dat la băiatul meu, Constantin din Bucureşti.
Şi băiatul meu, dacă…toţi ăştia îl cunosc de-aicea. Ca să vedeţi şi dumneavoastră
om bolnav, om fără minte la cap, că nu-l mai primesc aici. Mi-a pierdut toate
procesele care le-am avut. El le făcea, că ne da lumea în judecată de prostiile care
le-avea în cap.

Sel.21-22 reper 00 Moderatorul a continuat polemica cu cetăţeanul care l-a
întrebat despre studiile medicale.

Stelian Fulga: …Medicii şi farmaciştii vindecă pe cineva? Eşti un om bolnav
care pui întrebarea asta? Păi de ce nu-mi răspunzi la telefon? Nu înţelegi că-ţi iau
durerile şi prostia care o ai tu în cap? Ţi-o iau cu palma mea.

Reper 05.09 Moderatorul se uită spre telefonul personal: Să vedeţi şi
dumneavoastră minte bolnavă domle, unu cu 0742, 421 la sfârşit, m-a sunat de 23
de ori, să vedeţi şi dumneavoastră minte bolnavă, şi chiar acum îl sun eu, ca să
vedeţi şi dumneavoastră ce om, ia fraţilor, ca să vedeţi, încă n-am întâlnit până
acum aşa ceva.

Reper 06.01 Probabil persoana i-a răspuns la telefon, Stelian Fulga: M-aţi sunat
de 23 de ori, da? ce doriţi? Moderatorul ascultă în telefon, neauzindu-se ce spune
cealaltă persoană. Aşa…ce doriţi? Cum? Aşa. Aşa, de unde sunteţi?. Moderatorul a
terminat convorbirea: E un domn care, un beţiv săracu, care zice, pot să sun şi de
1000 de ori, că-mi place mie cum vorbeşti mata. Ce să-i spun stimaţi
telespectatori, dacă-i ca Filip, ce să vorbeşti cu omu ăsta?

Reper 07.08, Moderatorul citeşte de pe laptop mesaje încurajatoare de la
telespectatori şi denigratoare la adresa „doctorului Filip”. Moderatorul explică cine este
acesta, pentru cei care nu ştiu.

Stelian Fulga: Să ceartă cu lumea pă drum, cică pune peste tot fluturaşi ca
să-l voteze lumea. A participat şi el stimaţi telespectatori, l-am ajutat cu
televiziunea 3 ani la rând, el voia să fie primarul sectorului 4. A ieşit cu 00 nu ştiu
cât la sută, vă daţi seama? În continuare are un partid comunist…Doamne fereşte!
Nu mai vorbim de el, vă dau cuvântul de onoare că din secunda de faţă subiectul
lui este la timpul trecut, dacă nu vorbea de el Alungulesei, eu nu-l băgam în
seamă.

 Spoturi publicitare
Emisiunea din 20.02.2018.
Pe parcursul emisiunii s-au difuzat 5 spoturi identice, fiecare într-un grupaj de

publicitate, la produsele şi tratamentele Stelian Fulga, cu o durată de 1 minut şi 36 de
secunde:

Sel.20-20, repere 21.57, 42.18; Sel.20-21, repere 0.26, 23.39, 47.25
Conţinut: Spotul începe cu imaginea capului uman (planşă anatomică), fiind

vizibili muşchii, vasele de sânge, cu focalizare apoi pe schema creierului, cu indicaţii în
limba engleză ale componentelor acestuia: hypothalamus, cingulate gyrus, etc, fiind
vizibil mai clar Brain. În imagini apar apoi litere orientale, posibil caractere chineze, şi un
manechin pe care se observă numeroase puncte, de la cap, până spre picioare
(punctele energetice din medicina tradiţională orientală).

În partea de jos a ecranului este afişat textul următor:
În partea stângă a ecranului, Produse 100% naturale, sub acesta fiind afişate trei

numere de telefon însoţite de textul: Sunaţi acum.
În partea dreaptă a ecranului, textul: Pentru produsele UNICE marca Stelian

Fulga. Sunaţi ACUM!
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Voce din off: Vindecarea sau ameliorarea unor boli cu ajutorul bioenergiei, este o

vindecare naturală, realizată cu energia care se află din belşug în vecinătatea voastră.
Stelian Fulga este o adevărată legendă în această lume a terapiilor complementare. De
la Valeriu Popa încoace, a fost singurul care a reuşit rezultate remarcabile care l-au
impus în conştiinţa românilor. În imagini apare apoi o carte a lui Stelian Fulga, cu
fotografia acestuia în centru. Pe coperta cărţii se poate citi: Stelian Cătălin Fulga,
Terapeut român şcolit de călugării shaolin. Apoi cu caractere mari: A DOUA ŞANSĂ CU
STELIAN FULGA, Alimentele: leacuri sau otrăviri?

În josul coperţii este un citat încadrat de ghilimele, din Hypocrat: „Alimentele
voastre să fie leacuri, iar leacurile voastre alimente”

Apare apoi o altă imagine care conţine nişte recipiente cu un lichid galben, cartea
lui Stelian Fulga, în format mai mic, în dreptul acestora fiind afişat: TRATAMENT DE
DEZINTOXICARE 70 LEI.

În josul planşei respective este afişat textul: TRATAMENTE NATURALE 100%, şi
3 numere de contact diferite, două pentru Bucureşti, şi unul pentru Târgu Neamţ.

În imagini apare apoi Stelian Fulga, pe ecran fiind vizibile cartea acestuia,
recipientele cu lichid, precum şi inscripţionările: TRATAMENT DE DEZINTOXICARE 70
LEI, iar mai jos cele 3 numere de telefon, 2 pentru Bucureşti, unul pentru Târgu Neamţ.

Stelian Fulga: Sunt Stelian Fulga, am venit în faţa dumneavoastră cu
produsul de dezintoxicare, persoanele care mă cunosc de la alte emisiuni şi de la
alte televiziuni, ştie cât e de eficient tratamentul de dezintoxicare, care costă
numai 70 de lei, tratamentul care în prima seară are un rezultat extraordinar.
Aicea în cartea mea se găseşte alimentaţia celor 4 grupe sanguine, şi cum scrie
aicea sus, „A doua şansă cu Stelian Fulga”. Ce face acest produs: curăţă ficatul
şi fierea, şi rezultatul este din prima seară. Cum am spus, că tratamentul este
atâta de eficient, decât a doua zi, omul îndrăzneşte ca să spună şi 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 finalul spotului, apare din nou imaginea care conţine recipiente cu un lichid
galben, cartea lui Stelian Fulga, în dreptul acestora fiind afişat: TRATAMENT DE
DEZINTOXICARE 70 LEI.

În josul planşei respective este afişat textul: TRATAMENTE NATURALE 100%, şi
3 numere de contact diferite, două pentru Bucureşti, şi unul pentru Târgu Neamţ.

Emisiunea din 21.02.2018
Pe parcursul emisiunii s-au difuzat 6 spoturi identice, fiecare într-un grupaj de

publicitate, cu durata de 1 minut şi 36 de secunde fiecare: Sel.21.20, repere 18.49,
39.59, 59.24, sel.21-21, repere 20.56, 38.57, 55.38.

Conţinut-acelaşi cu cel descris anterior, pentru spoturile din ediţia difuzată în data
de 20.02.2018.”

În urma analizării emisiunilor “Fabrica de sănătate”, ediţiile din 20 şi 21 februarie
2018, din al căror conţinut am redat anterior, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) şi 29 alin. (1) lit. a) din Legea
audiovizualului, privind informarea corectă a publicului cu privire la subiectele
prezentate şi interdicţia prezentării de publicitate mascată.

Membrii Consiliului au apreciat că, raportat la modul de desfăşurare al emisiunilor
şi conţinutul acestora, prin informaţiile prezentate publicului referitor la tratarea „ prin
atingerea cu palmele” şi succesul acestei metode la persoane neidentificate care trimit
mesaje sau sună să confirme „vindecarea”, s-a acreditat ideea că problemele medicale
grave au fost tratate prin „atingerea” acestora de către realizator.
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De asemenea, Consiliul a mai apreciat că modalitatea de promovare a

tratamentului cu „bioenergie” ca „terapie complementară”, prin atribuirea de calităţi care
nu sunt puse la îndoială şi fără indicarea unor dovezi minime cu privire la realitatea
acestora, nu respectă dispoziţiile legale referitoare la informarea corectă şi obiectivă 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 într-o multitudine de afecţiuni medicale.

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 posibil grave probleme medicale ale unor
persoane au fost tratate cu succes, fără a fi prezentate dovezi medicale concrete care
să ateste respectivele situaţii.

Spre exemplificare, din ediţia din 21 februarie 2018: Stimaţi telespectatori, îmi
spune un cetăţean din Bucureşti, că ce studii medicale aveţi? Domnu care mi-aţi
trimis mie mesajul ăsta, studii medicale? Păi ce-am vorbit până acum, eşti aşa de
închis la minte, că toţi pacienţii vin de la doctori la mine, eşti chiar aşa închis la
minte, că toţi pacienţii vin de la doctori la mine, nu v-am spus că din punct de
vedere medical nu se vindecă nimic? Doctorii dacă au studii medicale, se vindecă
ceva? Minte bolnavă, care gândeşti cu fundu. (...)

Stelian Fulga: …Medicii şi farmaciştii vindecă pe cineva? Eşti un om bolnav
care pui întrebarea asta? Păi de ce nu-mi răspunzi la telefon? Nu înţelegi că-ţi iau
durerile şi prostia care o ai tu în cap? Ţi-o iau cu palma mea.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că prezentarea acestei
metode terapeutice “complementare”, astfel cum a fost adusă de radiodifuzor la
cunoştinţa publicului în cadrul emisiunii “Fabrica de sănătate”, ediţiile din 20 şi 21
februarie 2018, 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.

De asemenea, în condiţiile în care pe parcursul emisiunilor, cu privire la
caracterul cărora publicul nu este informat, în partea de sus a ecranului este afişată
adresa cabinetului moderatorului Stelian Fulga, iar realizatorul, la “cererea
telespectatorilor” repetă în timpul emisiunii şi alte două numere de telefon, al cabinetului,
precum şi al său personal, pentru ca, după emisiune, telespectatorii să poată lua
legătura direct cu acesta, membrii Consiliului au constatat că emisiunile au, în fapt, un
caracter de promovare a serviciilor şi “tratamentelor” realizatorului emisiunii, tratamente
prezentate şi în cadrul publicităţii introduse în timpul emisiunii.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, prin natura comentariilor făcute în
cadrul emisiunii cu privire la terapiile complementare folosite de d-nul Stelian Fulga,
radiodifuzorul a făcut publicitate mascată în favoarea acestuia şi a terapiilor sale, fapt
ce contravine prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că modalitatea în care s-au desfăşurat
emisiunile analizate a constituit, în fapt, publicitate mascată, acestea fiind destinate
promovării serviciilor oferite de d-nul Stelian Fulga, „o adevărată legendă în această
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lume a terapiilor complementare. De la Valeriu Popa încoace, a fost singurul care a
reuşit rezultate remarcabile care l-au impus în conştiinţa românilor”. (conform spotului
publicitar).

În aceste condiţii, Consiliul a constatat că o astfel de promovare, cu scop publicitar
nedeclarat, este de natură să inducă în eroare telespectatorii cu privire la natura acestei
comunicări, fapt ce contravine prevederilor legale care reglementează regimul difuzării
publicităţiile şi a celor privind obligaţia radiodifuzorului de a informa corect publicul.

Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale audiovizuale difuzate de
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să poată fi uşor identificate ca atare,
comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise.

Legea audiovizualului defineşte comunicarea cu conţinut mascat ca fiind
reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii ori
activităţilor unui producător de bunuri sau servicii în cadrul programelor, în cazul în care
o astfel de reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media audiovizuale
unor scopuri publicitare nedeclarate şi poate induce în eroare publicul cu privire la
natura sa.

Cu privire la spoturile pentru produsele şi tratamentele Stelian Fulga, cu o durată
de 1 minut şi 36 de secunde, 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
“Tratamentele” şi care sunt produsele 100% naturale sau UNICE, ori “TRATAMENTUL
DE DEZINTOXICARE” la care se referă spotul şi despre care se sugerează că au
proprietăţi de vindecare a unor boli umane.

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 65.000 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.
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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

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 65.000 lei pentru încălcarea prevederilor
articolelor 3 alin. (2) şi 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a art. 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 65.000 lei, întrucât emisiunea “Fabrica de sănătate”, ediţiile din 20 şi
21 februarie 2018, în care au fost prezentate tratamente neconvenţionale şi terapii
complementare pentru vindecarea unor boli umane, a fost difuzată cu încălcarea
prevederilor legale referitoare la informarea corectă şi obiectivă a publicului şi a celor
care interzic publicitatea mascată, prevăzute la articolele 3 şi 29 din Legea
audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


