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 Decizia nr. 1072 din 21.11.2019

S.C. PAF MEDIA S.R.L.
GALAŢI, Str. Cuza Vodă nr. 60, cam.1, jud. GALAŢI
CUI 24885422

- pentru postul TV GALAȚI
GALAŢI, Str. Universităţii, nr. 37, jud. GALAŢI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 noiembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului  a  analizat  raportul  întocmit  de  Serviciul  Inspecție  cu  privire  la
serviciul de programe difuzat de postul TV GALAȚI, în perioada 22-28.10.2019.

În  urma  analizării  raportului  prezentat  de  Serviciul  Inspecție,  membrii
Consiliului au constatat că spotul pentru produsul RHINXYAL HA a fost difuzat cu
încălcarea prevederilor art. 124 alin. (1) lit. d) și e) din Decizia nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conținutului audiovizual,  cu modificările și completările
ulterioare.

Potrivit dispozițiilor invocate, promovarea medicamentelor în serviciile media
audiovizuale va include în mod obligatoriu următoarele:

d)  avertizarea  sonoră  "Acesta  este  un  medicament.  Citiţi  cu  atenţie
prospectul.";

e) avertizarea scrisă, prevăzută la art. 815 alin. (1) lit. b) liniuţa a treia din
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform normei citate din Legea 95/2006,  orice material publicitar destinat
publicului larg trebuie să includă o invitaţie expresă, lizibilă, de a citi  cu atenţie
instrucţiunile din prospect sau de pe ambalaj, formulată după cum urmează: "Acest
medicament se poate elibera fără prescripţie medicală. Se recomandă citirea cu
atenţie a prospectului  sau a informaţiilor  de pe ambalaj.  Dacă apar manifestări
neplăcute, adresaţi-vă medicului sau farmacistului."

În fapt, din raportul prezentat de Serviciul Inspecție reiese că, în perioada
22-28.10.2019, postul TV GALAȚI  a difuzat un spot pentru produsul RHINXYAL
HA. Confrom acestui raport,   în calupurile de publicitate difuzate pe tot parcursul
programului, zilnic, în intervalul orar 09:00-24:00, există un spot de aproximativ 10
secunde, difuzat de 1- 2 ori/oră,  de 12 – 15 ori/zi  de emisie,  care se referă la
medicamentul RHINXYAL HA. Acest spot nu conţine avertizarea sonoră sau scrisă
că este un medicament pentru care trebuie citit cu atenţie prospectul. 

Cu privire la spotul pentru produsul RHINXYAL HA, Consiliul s-a sesizat în
ședința din 19.11.2019, iar în ședinta publică din 21.11.2019 a analizat și raportul
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întocmit de Direcția Monitorizare cu privire la publicitatea difuzată pentru același
produs, în perioada 11-17.11.2019, pe posturile de televiziune naționale (Pro TV,
Antena 1, Antena 3, Antena Stars, Digi 24, Kanal D, Prima TV, Realitatea Plus,
România TV).

Astfel,  din  analizarea  comparativă  a  conținutului  spotului  pentru  produsul
RHINXYAL  HA,  difuzat  pe  posturile  de  televiziune  naționale,  reiese  că  acest
produs este un medicament, așa cum se menționează în avertizările din publicitate,
de exemplu: 

“ Avertizări: Voce off: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
La finalul spotului, în partea centrală a ecranului a fost afișat textul:  Acest medicament se

poate  elibera  fără  prescripție  medicală.  Se  recomandă  citirea  cu  atenție  a  prospectului  sau  a
informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
Doza uzuală Rhinxyl HA 1 mg/ml spray pentru adulți și adolescenți peste 12 ani este de o pulverizare în
fiecare nară până la de 3 ori pe zi. Doza uzuală Rhinxyl HA 0,5 mg/ml spray pentru copii cu vârsta între
2 și 12 ani este de o pulverizare în fiecare nară, până la de 3 ori pe zi. Durata tratamentului nu trebuie să
depășească mai  mult  de 5 zile.  Viza de publicitate nr.  3058/06.08.2019.  (text afișat  static,  pentru o
durată de aproximativ 5 secunde).”

În  aceste  condiții,  din  coroborarea  rapoartelor  analizate  prezentate  de
Serviciul Inspecție și Direcția Monitorizare, Consiliul a constatat că, deși în spotul
difuzat pe postul TV GALAȚI este promovat un medicament, în conținutul acestuia
nu sunt precizate avertizările obligatorii prevăzute de art. 124 lit. d) și e) din Codul
audiovizualului. 

Faţă  de  toate  acestea, membrii  Consiliului  consideră că  o  astfel  de
promovare este de natură să inducă în eroare publicul cu privire la corectitudinea
informaţiilor prezentate în spot, fapt de natură  a prejudicia interesele publicului, în
calitate de consumator. 

Pentru  aceste  considerente,  cu  respectarea  prevederilor  art.  15  din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa
spotului  “RHINXYAL HA”, difuzat pe postul TV GALAȚI, în sensul respectării
condiţiilor  specifice  comunicărilor  comerciale  prevăzute  de  legislaţia
audiovizuală.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic, reglementări 
           şi relaţii europene,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 
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