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Decizia nr. 824 din 17.09.2019
privind somarea S.C. RCS & RDS S.A.

Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building,
faza I, etaj 2, sector 5

C.U.I. 5888716
Fax: 031/400.44.41

- pentru postul DIGI SPORT 1
Bucureşti, Şoseaua Panduri nr. 71, sector 5

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17.09.2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
sesizărilor nr. 7743/21.07.2019, și nr. 7790/22.07.2019 cu privire la ediția emisiunii
„Fotbal Club”, difuzată în data de 21.07.2019 de postul de televiziune
DIGI SPORT 1.

Postul de televiziune DIGI SPORT 1 aparţine radiodifuzorului S.C. RCS &
RDS S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 246.10/28.04.2009 eliberată la 23.07.2018,
decizia de autorizare nr. 1623.1-6/22.07.2014 eliberată la 23.07.2018).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de
monitorizare şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile art. 41 alin. (1) lit. c) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu
modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor invocate:
- art. 41 alin. (1) lit. c): Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza:

c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele
unei persoane. Fac excepţie cazurile umanitare, pentru difuzarea cărora este
necesar acordul persoanei în cauză sau al familiei;

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune Digi Sport 1
a difuzat, în direct, în data de 21.07.2019, în intervalul orar 23.08-00.19, o ediție a
emisiunii Fotbal Club, prezentată de Radu Naum.

Invitați: Sandu Boc, Florin Bratu, Gigi Mulțescu;
Titluri pe ecran: Panică la Dinamo: Neagoe, stop cardiac pe bancă!, Prunea:

Îl sfătuiesc pe Neagoe să se lase de fotbal!, Prunea: Atâta ură n-am mai văzut!
Ăsta nu e Dinamo!, Craiova lui Papură: 4 meciuri, 4 victorii!

În această ediție, subiectul discutat a fost meciul Dinamo-Craiova, precum
și ceea ce i s-a întâmplat antrenorului Eugen Neagoe în timpul primei reprize a
partidei.

Radu Naum: Un meci dramatic, dar nu ca urmare a fotbalului sau din ceea ce
a rezultat de pe teren din jocul propriu-zis, ci ca urmare a ceea ce i s-a întâmplat lui
Eugen Neagoe. De acum, lucrurile par destul de clare, deși așteptăm o luare de
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poziție, o declarație a celor de la Spitalul de Urgență în legătură cu starea de
sănătate a antrenorului dinamovist. Se pare că a fost un stop cardiac după toate
manevrele care s-au efectuat asupra lui în momentul în care i s-a făcut rău pe
banca dinamovistă. Sigur că este la spital, e conștient acum, însă lucrurile
importante pe care trebuie să le spunem și pentru care trebuie să ne bucurăm…
înțelegem că discută cu familia, ceea ce este un lucru bun, după care vin toate
celelalte lucruri. O să încercăm să derulăm firul evenimentelor, s-au aflat câteva
detalii și despre ce s-a întâmplat cu el în aceste ore, în această zi a meciului cu
Craiova, care era de mare, mare tensiune. A exagerat, se pare, cu anumite lucruri
și atunci poate și pe acest fond a suferit acest, sigur… această problemă cardiacă.

După pauza publicitară, prezentatorul a continuat să discute cu invitații despre
antrenorul Eugen Neagoe.

Radu Naum: Suntem în așteptarea continuării veștilor bune despre Eugen
Neagoe, după ce ne-am speriat cu toții teribil când am văzut ce i s-a pe banca celor
de la Dinamo și am comentat aici un pic. Sigur, în timpul meciului, comentatorii v-
au ținut la curent cu ceea ce se întâmplă și noi, pentru că avem o echipă la Spitalul
de Urgență, la Spitalul Floreasca, încercăm să vă aducem amănunte despre starea
lui. Iată imaginile cu el, pe care nu le-am putut arăta în timpul meciului, imaginile cu
Eugen Neagoe, care se pare că ar fi suferit un stop cardiac, resuscitat. Aici era deja
în stare stabilă, înțelegem, pentru că fusese deja resuscitat, acolo, lângă bancă o
vreme lungă. Încă o dată, toate aceste lucruri sunt… pe care vi le spun… sunt de
luat cu un oarecare semn de întrebare, că nu sunt adevăruri absolute, ci ce… sunt
informații pe care colegii noștri ni le-au dat, dar sigur că medicii de la Floreasca ne
vor spune în amănunt, probabil în curând, care este, cu adevărat, diagnosticul și ce
s-a întâmplat cu Eugen Neagoe. În orice caz, lui i s-a făcut rău pe bancă, și-a dat
sacoul jos, pentru că l-am văzut la interviul dinainte de meci că-l purta, doctorul
care era lângă el a început să… aici a cerut o sticlă de ceva, de… suc, de ceva ca
să…

Din acest moment, imaginile cu Eugen Neagoe au început să se deruleze pe
ecran, urmărind cronologic modul în care starea de sănătate a antrenorului s-a
înrăutățit. Prezentatorul și invitații au descris imaginile.

Sandu Boc: Voia să-i ia pulsul! I-a pus mâna pe…
Radu Naum: Încerca să-i ia pulsul! Sandu Boc, Florin Bratu, Gigi Mulțescu

alături de mine ca și până acum! Și-a aruncat guma, da? Pe care o are cred că de
fiecare dată când a intrat în direct și l-am văzut… mesteca o gumă! Dar ăsta e un
alt semn că nu era bine, încearcă să-și revină, e clar că nu e… nu se simte bine și
că nici nu-și revine, adică el încearcă să-și revină, să fie atent la joc, dar nu se
simte bine, respiră greu, asta se vede imediat și imediat lucrurile se înrăutățesc
pentru el! Nu mai este… iată! Nu mai este foarte conștient în acest moment!
Doctorul vine, își dă seama că e ceva în neregulă cu el, încearcă să-l facă să-și
revină, după care Eugen Neagoe își pierde cunoștința și este întins pe jos,
resuscitat. Foarte repede și foarte bine că au chemat Ambulanța, a intervenit
Ambulanța foarte repede! Iată!

Sandu Boc: Prim ajutor!
Pe ecran a apărut avertizarea: imagini cu puternic impact emoțional.

Avertizarea a rămas pe ecran pe durata difuzării imaginilor.
Radu Naum: Da, da! Încearcă! Ăstea-s primele lucruri pe care poate să le

facă, dar oamenii deja fugeau ca să cheme Ambulanța, s-o aducă foarte repede
acolo și am văzut și doi doctori de pe Ambulanță și o să vedeți că au acționat de
această dată foarte repede! Mi s-a părut că au intervenit rapid, imediat, lucrurile n-
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au trenat… în general, la noi se întâmplă chestiunea asta, când se întâmplă… se
petrece ceva neplăcut cu un om se adună foarte mulți acolo și asta nu e bine! Că-i
ia aerul, realmente! Trebuie, el trebuie să aibă un spațiu cât mai mult liber! Poate
înțeleg oamenii, doar cei care sunt din neapărată nevoie să fie acolo trebuie să
stea. Dar, în fine, s-a mai eliberat zona. Aici el deja nu mai era… era inconștient
sau în orice caz nu era… mai degrabă spre lipsă de conștiință decât conștient!
Imediat a apărut, iată, o… au apărut cei de la Ambulanță și l-au culcat! Asta era
lucrul de făcut, pentru că nu stătea foarte bine în capul oaselor acolo pe bancă, l-au
culcat și înțelegem că au executat manevrele de resuscitare asupra lui Eugen
Neagoe, de masaj cardiac, drept pentru care s-a și stat o vreme acolo! El nu a fost
urcat în Ambulanță pentru că trebuie stabilizat, trebuie să nu urci în Ambulanță
oameni…

Gigi Mulțescu: Nu era transportabil!
Radu Naum: Da, da! Nu era transportabil! Trebuie să înțelegem că la Dinamo,

în trecut a existat povestea cu Ekeng ca să pricepem tot tabloul și atunci oameni
care au fost martori sau care știu… oricum că știm toți despre ce a fost acolo, eu
am fost în studio la vremea respectivă și am comentat toată acea tragedie. Erau
afectați și… și cum să spun, dintr-o dată, a urcat în progresie geometrică emoția lor
și tensiunea și starea aceasta, evident, de spaimă, în legătură cu Eugen Neagoe,
pentru că, evident lucrurile nu s-au… povestea aceea nu s-a întâmplat de foarte
mult timp!

Antrenorul Eugen Neagoe a fost filmat în Ambulanță, de la nivelul capului
până la nivelul abdomenului, întins pe o targă. În partea de sus a corpului, bărbatul
nu purta îmbrăcăminte și avea aplicate pe piept numeroase ventuze, fiind
înconjurat de numeroase persoane în uniforme medicale. Imaginile nu au fost
blurate și au avut o durată de aproximativ 160 de secunde.

Gigi Mulțescu: A deschis ochii!
Radu Naum: Da! Ei, aici a început să devină conștient se pare acolo!
Gigi Mulțescu: Semne vitale!
Radu Naum: O să luăm interviurile, sigur, jucătorilor dinamoviști care sunt

marcați de tot ceea ce s-a întâmplat! Sigur, Dinamo… eu nu cred că a existat în
istorie o perioadă mai grea decât acum, decât în aceste ore. Să spunem! Sigur, cu
tot ce s-a acumulat din zilele trecute, din anii trecuți, din toate, toate reușitele și cu
acest necaz care, care vine… dar încă o dată, Eugen Neagoe este bine în
momentul de față, este vestea bună pe care trebuie să o tot repetăm aproape ca o
mantră ca să înțelegem că lucrurile sunt în direcția bună! E conștient, vorbește cu
familia, coronografia… asta va fi investigația care va fi făcută, i se va pune un stent,
asta înțelegem că au ieșit doctorii și că au spus! Foarte repede! Da… nu știu dacă
să trecem direct la interviuri, dar cred că e bine să… și încă o dată, se pare, că a
fumat foarte mult, asta înainte de meci! Se vorbește, sunt oameni care spun că a
fumat mai multe pachete de țigări înainte și a băut mai multe cafele! (…).

Apoi, au fost difuzate interviuri cu jucători și oficiali de la echipele care s-au
confruntat.

În jurul orei 00.36, în data de 22.07.2019, postul de televiziune Digi24 a
prezentat un grupaj informativ cu titlul-Știri. Prima știre a făcut referire la antrenorul
Eugen Neagoe.

Titlu pe ecran: Neagoe, la un pas de moarte;
Voce din off: Dinamo-Craiova a fost meciul în care antrenorul alb-roșilor,

Eugen Neagoe s-a luptat pentru propria viață pe Arena Națională și apoi la Spitalul
de Urgență Floreasca, unde și-a revenit în urma unui infarct cardiac superior. Totul
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a început la jumătatea primei reprize. Neagoe a leșinat chiar pe banca
dinamoviștilor. Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional!

Pe ecran a fost titrat: IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL
Eugen Neagoe a fost filmat în timp ce i s-a făcut rău pe bancă. Medicul care

stătea alături a încercat să-i ia pulsul punând mâna sa dreaptă pe mâna stângă a
antrenorului. Văzând că acestuia din urmă îi este rău, doctorul s-a ridicat de pe
scaun și s-a poziționat în fața antrenorului. Un bărbat purtând uniformă SMURD a
venit să-l ajute pe doctor.

Ulterior, antrenorul a fost întins lângă bancă pentru a i se face manevrele de
resuscitare, fiind filmat din lateral, în plan îndepărtat. Ambulanța a intrat pe teren.
Eugen Neagoe a fost filmat în plan apropiat, de la nivelul solului, în timp ce era
întins și i se făceau manevrele de resuscitare. Imaginile au avut o durată de
aproximativ 40 de secunde și nu au fost blurate.

Apoi, antrenorul a fost filmat în plan îndepărtat, de la nivelul șoldurilor până la
umeri, întins pe targa din Ambulanță. Acesta nu purta îmbrăcăminte, având aplicate
pe piept ventuze. Imaginile au avut o durată de aproximativ 2 secunde și nu au fost
blurate. Ulterior, Ambulanța a plecat și a traversat stadionul. Jucătorii au fost filmați,
fiind șocați de cele întâmplate (Aceștia aveau palmele împreunate la nivelul feței
sau cefei, își făceau cruce).

Ionel Dănciulescu-director sportiv Dinamo: Fotbalul nu prea mai contează în
momente de acest gen! Sper să fie bine și… nu știu… după terminarea partidei să
mergem cu toții la… la spital! Și să-l luăm acasă, pentru că asta e cel mai important!

A fost reluată imaginea inițială în care antrenorul Eugen Neagoe stătea pe
bancă alături de doctor.

Voce din off: Până la finalul serii, starea lui Neagoe a devenit stabilă, sub
supravegherea medicilor!

Florin Prunea-președinte Dinamo: Am auzit-o pe doctoriță că a fost foarte,
foarte aproape de o mare nenorocire! Că a fost afectat din prima zi când a venit aici,
dar n-am crezut că se poate ajunge aici! Dacă știam că se ajunge aici, poate lăsam
naibii de fotbal și ne apucăm de altceva!

Vizionând imagini din emisiunea „Fotbal Club” difuzată în 21.07.2019,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 41 alin.
(1) lit. c) din Codul audiovizualului, potrivit cărora radiodifuzorii nu pot difuza
imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori traumatismele unei
persoane, orice persoană având dreptul la respectarea intimităţii în momente
dificile.

În esență, membrii Consiliului au reținut că imaginile filmate și difuzate, în
direct, în data de 21 iulie 2019, cu Eugen Neagoe în plan apropiat, la nivelul solului,
în timp ce era întins și i se făceau manevrele de resuscitare, nefiind asigurată
intimitatea într-un astfel de moment dificil, fapte ce contravine normelor legale
invocate anterior.

Astfel de imagini cu antrenorul Eugen Neagoe filmat în plan îndepărtat, de
la nivelul șoldurilor până la umeri, întins pe targa din Ambulanță. fără îmbrăcăminte,
având aplicate pe piept ventuze, scot în evidență trauma prin care trece acesta.

Or, legiuitorul a interzis difuzarea unor astfel de imagini care scot în evidență
traumele sau traumatismele unei persoane într-o astfel de situație, orice persoană
având dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o pierdere
ireparabilă sau o nenorocire.
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Având în vedere aceste aspecte și 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 somație publică.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
26.4/15.06.2000 eliberată la 20.10.2015 şi decizia de autorizare
nr. 468.0-6/30.05.2002 eliberată la 10.01.2017 pentru postul DIGI SPORT 1) se
sancţionează somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor
art. 41 alin. (1) lit. c) din Decizia 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 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 somaţie publică postul DIGI
SPORT 1, deoarece, pe parcursul emisiunii „Fotbal Club” difuzată în 21 iulie 2019 a
prezentat imagini cu o persoană, filmată de la nivelul șoldurilor până la umeri,
întinsă pe targa din Ambulanță, fără îmbrăcăminte, având aplicate pe piept ventuze,
imagini care au scos în evidență trauma prin care trece această persoană, fapt ce
contravine prevederilor art. 66 din Codul audiovizualului.”

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

PREȘEDINTE
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru


