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Decizia nr. 257 din 26.02.2019
privind somarea S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L.

Târgu Jiu, Str. Unirii nr. 30, spaţiu comercial, et. 1, camera 2, jud. Gorj
Fax: 0253/222.411 CUI 27655088

- pentru postul TV SUD
Târgu Jiu, Bd. Constantin Brâncuşi nr. 3, et. 2, jud. Gorj

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26.02.2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării înregistrate
sub nr. 1485/20.02.2019, cu privire la emisiunea „Jurnal TV SUD” difuzată de postul TV SUD,
în data de 29.01.2019.

Postul de televiziune TV SUD aparţine radiodifuzorului S.C. SUD MEDIA PRODUCTION
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 575.2/07.12.2010 eliberată la 30.06.2015, decizia de
autorizare nr. 1762.0-2/31.03.2011 eliberată la 30.06.2015).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L. a încălcat
prevederile articolelor 40 alin. (3) şi 64 alin. (1) lit. b) din Decizia 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).

Conform dispoziţiilor invocate:
„art. 40 (3) - Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind

fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin
încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.”

- art. 64 (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:

b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Potrivit raportului de monitorizare:
“În data de marți, 29 ianuarie 2019, ora 18:00, postul local de televiziune TV SUD a

difuzat buletinul local de știri. În cadrul buletinului a fost difuzată știrea cu titlul “Situație
revoltătoare la SJU“. A fost prezentat cazul unei bătrâne internată la secția de Terapie
intensivă a spitalului și au fost difuzate interviuri cu directorul medical, respectiv cu managerul
spitalului. În cadrul știrii s-au difuzat și interviuri cu persoane diverse, de pe stradă, legate de
acest subiect.
Transcriere emisiune:

Burtiere: Situație revoltătoare la SJU. Un medic a refuzat să trateze un pacient,
motivând că are salariu mic

Prezentator: Un medic de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu a refuzat să
trateze o bătrână de 63 de ani. Motivul este unul halucinant! Cadrul medical a invocat faptul că
este lipsă de personal, dar și faptul că salariul este prea mic. Motivele revoltătoare au fost
notate chiar în foaia de observație a pacientei. Asta deși, potrivit unui document cu veniturile
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salariale ale medicilor, medicul Elena Vlad încasează un salariu de 11.000 de lei lunar, fără a fi
incluse aici și orele de gardă.

Voce în fundal: În urmă cu o săptămâna, bătrâna a ajuns la spital în stare gravă,
suferind de bronhopneumonie acută.
Director Medical Costinel Popescu: În momentul de față este o bronhopneumonie masivă,
cu afectarea ambilor plămâni și în momentul de față pacienta este pusă pe aparat cu ventilație
mecanică.

Voce în fundal: Conducerea instituției a declarat că este revoltător ce s-a întâmplat și
că a sesizat Colegiul Medicilor pentru a face o anchetă. Mai mult, Gigel Capotă afirmă că va
lua măsuri drastice în acest caz.

Manager spital Gigel Capotă: I-am chemat de urgență pe cei de la Comisia de Etică,
am transmis să mi se facă o analiză urgentă, punctuală. Totodată a fost sesizat Colegiul
Medicilor, suplimentar am mai făcut și o comisie internă disciplinară. Sunt supărat, dar vreau
să vă spun că voi fi ferm. Voi lua măsurile cele mai drastice dacă este așa. Comisia de Etică și
celelalte comisii vor prezenta un raport cu propunerile care sunt, voi fi foarte ferm în a lua
măsurile care se impun.

Voce în fundal : Oamenii condamnă fapta medicului și spun că ar trebui sancționată
pentru fapta sa.
Intervievat pe stradă 1: Nu are voie așa ceva. Deși are un salariu...Normal, aici ar trebui
penalizată.
Intervievat pe stradă 2: Nu știu dacă în statutul lui are voie să facă chestia asta. Nu cred că
are. A depus un jurământ, medicul, după câte știu eu, ar trebui să-l respecte. Dacă nu, să fie
sancționat, nu? Pentru că există și sancțiuni.
Intervievat pe stradă 3: Eu nu cred că au salariu atât de mic ca să nu poată să consulte
o...mai ales o femeie bătrână. Dacă era maică-sa, ce făcea atunci? Nu trebuia să o consulte?
Și indiferent, pentru oricare ar trebui să ia o măsură pentru așa ceva.

Voce în fundal: Pacienta este în stare gravă internată la secția de Terapie intensivă,
momentan nu poate fi transferată la un alt spital pentru că este ventilată mecanic.”

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări ale emisiunii „Jurnal TV
SUD” din 29.01.2019, membrii Consiliului au constatat că ştirea a fost difuzată fără
respectarea principiului bunei-credinţe ce trebuie să caracterizeze informarea publicului,
întrucât în ştire nu s-a făcut vorbire şi despre ceea ce era consemnat în fişa de spitalizare (la
care s-a făcut referire), anume că motivul refuzului a fost „lipsă salarizare corespunzătoare a
personalului care execută această manevră”, acreditându-se ideea că medicul a făcut referire
la propria salarizare, acuzaţiile vizând acest aspect.

Astfel, Consiliul a constatat că ştirea a fost difuzată cu încălcarea art. 64 alin. (1) lit. b)
din Codul audiovizualului, întrucât informaţiile oferite publicului nu au fost prezentate cu bună
credinţă.

Pe de altă parte, membrii Consiliului au mai constatat că, în emisiune, radiodifuzorul nu
a respectat nici prevederile art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit cărora orice
material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente
ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată
refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate,
trebuie precizat acest fapt.”

Astfel, ştirea difuzată a fost însoţită de un material înregistrat ce a cuprins acuzaţii la
adresa medicului pneumolog, fără ca acest material să fie însoţit şi de opinia medicului acuzat.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
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Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în condiţiile

şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările
ulterioare.

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr.
TV-C 575.2/07.12.2010 eliberată la 30.06.2015, decizia de autorizare nr. 1762.0-2/31.03.2011
eliberată la 30.06.2015 pentru postul de televiziune TV SUD din Târgu Jiu) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 40 alin. (3) şi
64 alin. (1) lit. b) din Decizia 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 pr
postul TV SUD, 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 TV SUD,
deoarece, în ziua de 29 ianuarie 2019, a difuzat, în cadrul emisiunii „Jurnal TV SUD”, un subiect
referitor la un medic din Târgu Jiu care ar fi refuzat tratarea unei paciente, fără a asigura
informarea cu bună credinţă a publicului prin prezentarea unui punct de vedere al medicului
referitor la situaţia în care a fost implicat, astfel cum prevăd articolele 40 şi 64 din Codul
audiovizualului.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


