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Decizia nr. 269 din 28.02.2019
privind somarea S.C. RTS SEVERIN S.R.L.

Comuna Şimian, Str. Halîngăi nr. 37, bl. A40, sc. A, et. 3, ap. 5, jud. Mehedinţi
CUI: 38467497

- pentru postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN
Drobeta-Turnu Severin, Str. Smârdan nr. 32, et.2, jud. Mehedinţi

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 februarie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie,
în baza reclamaţiei nr. 1061/06.02.2019, cu privire la emisiunea „Ştirile RTS”,
difuzată în data de 05.02.2019, de postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN.

Postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN aparţine radiodifuzorului S.C. RTS
SEVERIN S.R.L. (licenţă audiovizuală nr.TV-C828.1/01.02.2017 eliberată la
24.05.2018 şi decizia de autorizare nr.2104.0-1/28.02.2017 eliberată la 24.05.2018).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat art. 40 alin. (3) din Decizia nr.
220/2011 privind codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate, 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.

În fapt, în data de 05.02.2019, postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN a difuzat
emisiunea „Ştirile RTS”, începând cu ora 20.00, iar în reluare, de la 22.00, în cadrul
căreia a fost difuzată o ştire, al cărei conţinut îl redăm din raportul de monitorizare:

Crainică:” Comisie de anchetă la spitalul municipal din Orşova! Din aceasta fac parte
reprezetanţi ai primăriei Orşova şi ai consiliului local. Decizia a fost luată în contextul în care
unitatea medicală se află în mijlocul unui scandal fără precedent după demiterea cu scandal a
fostului manager al unităţii, Adrian Cican, cel care susţine că nu existau motive concrete pentru
demiterea sa din funcţia pe care nu a ocupat-o prin concurs ci prin numirea temporară în acesată
poziţie de către primarul Marius Stoica, cu o singură condiţie- să repecte legea.”

Reporter-voce din off-: ”. Demiterea cu scandal a managerului spitalului municipal din
Orşova se lasă cu anchete! După ce fostul manager a susţinut sus şi tare că schimbarea sa din
funcţie nu s-ar fi făcut în urma unei evaluări corecte a activităţii sale, iar pe mandatul său în spital
ar fi curs doar lapte şi miere, din ordinul primarului Orşovei s-a constituit o comisie care trebuie să
verifice activitatea managerului derulată în perioada 5 aprilie 2017-15 ianuarie 2019.
Din comisia care va ancheta activitatea managerului fac parte reprezentanţi ai primăriei şi a
consiliului local.

Decizia constituirii acestei comsii a fost luată şi în contextul în care, după plecarea
directorului unităţii au ieşit la iveală o serie de aspecte care ridică mari semne de întrebare cu
privire la modul în care au fost cheltuiţi banii spitalului.
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Printre acestea se regăseşte şi plata sumei de aproximativ 20.000 euro din conturile

spitalului către o societate comercială. Pentru această cheltuială nu şi-a dat însă avizul consiliul
local, aşa cum cere legea şi mai mult decât atât nici măcar nu a fost prevăzută în bugetul de
cheltuieli al spitalului.

Este în fapt vorba despre un proiect intens mediatizat la acea vreme prin intermediul căruia
s-a implementat un sistem de acces automatizat la Spitalul Municipal din Orşova pentru controlul
accesului pe bază de card şi supraveghere video, care permite monitorizarea tuturor pacienţilor şi a
cadrelor medicale din unitate.

Doar că, intenţionat sau nu, managerul Adrian Cican a uitat să ceară şi aprobarea
consiliului local pentru acest proiect care nu a fost prins nici în bugetul instituţiei, în condiţiile în
care, necesităţile spitalului sunt mari, iar priorităţile ar fi trebuit să fie altele decât instalarea unui
sistem de monitorizare a medicilor şi a pacienţilor.

Aceasta pare să fie doar una dintre cheltuielile ascunse ale fostului manager care nu pare să
înţelegaă că mandatul primit din partea primarului Orşovei a fost unul temporar, care prevedea un
lucru extrem de ferm şi anume cheltuirea corectă, eficientă şi în sprijinul pacienţilor, a banului
public.”

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat art. 40 alin. (3) din
Codul audiovizualului, deoarece emisiunea „Ştirile RTS” din 05.02.2019 a conţinut
acuzaţii la adresa unei persoane, fără a fi prezentat punctul de vedere al acesteia.

Astfel, în cadrul ştirii analizate, au fost formulate acuzaţii cu privire la activitatea
fostului manager al Spitalului Municipal Orşova, despre care s-a susţinut că ar fi plătit o
sumă importantă de bani către o societate comercială, pentru un sistem de monitorizare,
şi ar fi „una din chletuielile ascunse”, care nu a avut avizul Consiliului local şi nu a fost
prevăzută în bugetul de cheltuieli.

Membrii Consiliului au constatat că, deşi ştirea în cauză constituie un material
înregistrat, care a conţinut comentarii din voce off prin care au fost formulate acuzaţii la
adresa unei persoane, identificată pe post, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia
legală de a prezentat şi punctul de vedere al acesteia, pentru a putea să clarifice
aspectele imputate. În situaţia în care persoana vizată ar fi refuzat să-şi exprime opinia
sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, acest fapt trebuia precizat în cadrul
emisiunii.

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute de art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

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

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. RTS SEVERIN S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C
828.1/01.02.2017 eliberată la 24.05.2018 şi decizia de autorizare nr.2104.0-
1/28.02.2017 eliberată la 24.05.2018 pentru postul RADIOTELEVIZIUNEA
SEVERIN) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru
încălcarea art. 40 alin. (3) 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.
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Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului

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, 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
RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN, deoarece emisiunea „Ştirile RTS”, din 05.02.2019, a
conţinut acuzaţii la adresa fostului manager al Spitalului Municipal Orşova, fără a fi
prezentat punctul de vedere al acestuia, fapt ce contravine art. 40 din Codul
audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, 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.

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


