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Decizia nr. 304 din 22.04.2020 

privind amendarea cu 5.000 lei a S.C. CAMPUS MEDIA TV S.A. 
Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, 

Faza I, at. 2, sector 5, CUI 5888716 
Fax: 031 400 4441 

 
- pentru postul DIGI 24 Bucureşti 

Bucureşti, Şos. Panduri nr. 71, sector 5 
 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22.04.2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 3232/30.03.2020, precum şi raportul întocmit 
de Direcţia Monitorizare cu privire la ediţia emisiunii „Ştiri” din 27.03.2020 de la ora 
23.00 difuzată de postul de televiziune DIGI 24. 

Postul DIGI 24 aparţine S.C. CAMPUS MEDIA TV S.A. (licenţa audiovizuală     
S-TV 273.8/07.12.2010 şi decizia de autorizare nr.1727.1-7\/09.02.2012). 

 În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 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. 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. 
 
 Redăm din raportul de monitorizare: 
 

Postul de televiziune Digi24 a difuzat în data de 27.03.2020, în cadrul emisiunii 
informative Știri de la ora 23:00, o informație potrivit căreia șefa ATI de la Spitalul 
Gerota ar fi decedat, datorită infectării cu coronavirus. Ulterior, în jurul orei 0:31, în 
cadrul ediției de Știri, de la ora 0:00, informația a fost rectificată. 

Titluri afișate referitor la subiectul reclamat: SURSE: Numărul deceselor a 
urcat la 27; Ultima victimă este o femeie internată la Matei Balș; SURSE: Primul medic 
român ucis de coronavirus; Șefa ATI de la Gerota, în stare critică; 

• Ora 23:36 
Carla Tănasie (jurnalist Digi 24 – în direct, prin telefon): Bună seara! Revin cu o 

veste extrem de tristă. Este vorba de primul medic din România care moare, medic 
infectat cu coronavirus. Este vorba de șefa Secției Terapie Intensivă de la Gerota, care 
se afla internată la Matei Balș. Este, era o femeie care avea sub 40 de ani și nu era 
cunoscută ca având alte boli. (...) 

Claudiu Pândaru: Mulțumesc, Carla Tănasie, este într-adevăr o veste cât se 
poate de tristă. Avem, iată, potrivit surselor citate de colega noastră, cel de-al 27-lea 
deces din țara noastră, este al doi-lea pe ziua de astăzi. Ceea ce este la fel de tragic e 
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și faptul, acest detaliu pe care ni l-a dat, unul important, vorbim despre primul medic 
răpus de această boală. Și da, să ne aducem aminte, e vorba despre Spitalul Gerota. 
Medicul acesta lucra la Gerota, era șefa secției ATI. (...) 

• Ora 23:54 
Claudiu Pândaru: Ei bine, astăzi a fost o zi neagră pentru România. Sunt 26 de 

cazuri confirmate oficial. Sursele citate de colega noastră, Carla Tănasie, la Digi24, 
vorbesc și despre cea de-a 27-lea persoană care a decedat în această perioadă. Este 
vorba despre primul medic român ucis de coronavirus. Nu a fost, repet, încă confirmat 
oficial acest, această informație. Primul medic, șefa secției de ATI de la Spitalul 
Gerota. (...) 

• Ora 0:31 
Claudiu Pândaru: Am revenit, o precizare importantă de făcut și rectificarea unei 

informații prezentate anterior de colegii noștri de la Digi24. Ei bine, starea șefei ATI de 
la Gerota este critică, dar doamna respectivă este în viață. Precizarea vine din partea 
medicului Raed Arafat, care face parte din cadrul Grupului de Comunicare Strategică. 
Repet această informație: șefa de la ATI a Spitalului Gerota este în viață, situația 
dânsei este însă critică, precizează Grupului de Comunicare Strategică. (...) 

 
În urma vizionării înregistrărilor şi a analizării raportului de monitorizare, membrii 

Consiliului au constatat că difuzarea unei ştiri referitoare la decesul primului medic din 
România care moare infectat cu coronavirus, respectiv șefa Secției Terapie Intensivă 
de la Spitalul Gerota, care se afla internată la Spitalul Matei Balș s-a făcut cu 
încălcarea dispoziţiilor legale privind informarea corectă și verificată a publicului în 
condițiile în care, în realitate, acesta era în viață, dar în stare gravă la acel moment.  

Ulterior, într-o altă ediție a știrilor, s-a precizat că medicul cu privire la care 
anunțaseră pe post că a decedat, este în viață, dar în stare critică. 

Faţă de această situaţie, având în vedere contextul social și medical deosebit de 
dificil pe care îl traversează România în cazul pandemiei de COVID-19, membrii 
Consiliului au apreciat că prezentarea unei știri care nu a fost corectă, nefiind verificată, 
cu privire la decesul unei persoane (indiferent că aceasta ar fi medic sau nu), a fost de 
natură să afecteze publicul telespectator, generând emoție nejustificată. 

La difuzarea oricărei știri, indiferent de subiectul acesteia, dar cu atât mai mult 
cele ce au ca temă COVID-19, îndeosebi cele referitoare la victimele decedate ale 
bolii, radiodifuzorul are obligația de a comunica publicului telespectator informații 
corecte și verificate în prealabil, așa cum obligă art. 64 din Codul audiovizualului,  

În aceste condiţii, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute 
la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu amendă de 5.000 lei. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului  
nr.  504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului                
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
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 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. CAMPUS MEDIA TV S.A. (licenţa audiovizuală  S-
TV 273.8/07.12.2010 şi decizia de autorizare nr.1727.1-7\/09.02.2012 pentru postul 
DIGI 24) se sancţionează cu amendă de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 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 pe postul DIGI 24, 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 postul DIGI 24 cu amendă de 5.000 
lei, întrucât în ediția de știri de la ora 23.00 din ziua de 27 martie 2020 a difuzat o 
informație neverificată și incorectă referitoare la decesul unui medic de la Spitalul 
Gerota internat la Spitalul Matei Balș, infectat cu noul coronavirus, deși, în realitate, 
acesta trăia, dar era în stare critică la acel moment. 
 Potrivit art. 64 din Codul audiovizualului, informarea cu privire la un subiect, fapt 
sau eveniment trebuie să fie corectă și verificată.” 
 

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

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 

 

Serviciul, juridic, reglementări și relații europene, 
 

 Şef serviciu, Dumitru Ciobanu   
 
 

Consilier juridic Cătălina Anca Bârlea 


