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Decizia nr. 1107/12.12.2019 de respingere a
solicitării de rediscutare a unei sancțiuni aplicate
radiodifuzorului S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L.
Întrunit în şedinţă publică în ziua 12 decembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a dezbătut solicitarea S.C. CAMPUS MEDIA TV S.R.L., înregistrată
la CNA sub nr. 13067/09.12.2019, de reanalizare a unei decizii de sancționare
adoptate de Consiliu în ședința publică din data de 05.12.2019.
Referitor la la această decizie, membrii Consiliului au avut în vedere că, în
emisiunea ‘’24/7’’ din 01.11.2019, precum și în emisiunile informative din
perioadele 06-12.11.2019, respectiv 22.11.2019, radiodifuzorul a încălcat
prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
(Codul audiovizualului), potrivit cărora informarea cu privire la un subiect, fapt sau
eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bunăcredinţă.
Solicitarea radiodifuzorului a avut în vedere numai una dintre situațiile de
fapt reținute în sarcina sa, anume cea cu privire la emisiunile informative din
perioadele 06-12.11.2019, respectiv 22.11.2019, în cadrul cărora s-a relatat
despre un incident de la Spitalul Sfânta Maria din București, petrecut în timpul unei
operații, în care o persoană în vârstă a fost arsă pe față, după ce un dispozitiv
medical a luat foc.
Cu privire la această faptă, membrii Consiliului au considerat că modalitatea
în care a fost prezentat subiectul care a făcut obiectul celor 14 știri analizate, a
contravenit dispozițiilor legale invocate, întrucât, deși în poziția exprimată de
reprezentanții Spitalului Sfânta Maria, se precizase că e vorba de o arsură minoră,
în cadrul știrilor, prin comentarii și titluri afișate pe ecran, consecințele acestui caz
au fost exarcebate, susținându-se vehement că incidentul ar fi unul grav, iar în
urma acestuia, pacienta ar fi suferit arsuri grave.
Dând curs solicitării radiodifuzorului, la ședința publică din 12 decembrie
2019 au participat atât reprezentantul radiodifuzorului, cât și jurnalista Digi 24
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Carla Tanasie (realizatoarea reportajului de la Spitalul Sfânta Maria din București),
nepotul pacientei care a suferit arsuri, precum și reprezentantul Centrului pentru
Resurse Juridice.
În urma audierilor și având în vedere conţinutul deciziei contestate, membrii
Consiliului au considerat că sancţiunea a fost în mod corect aplicată şi
individualizată în raport de norma legală încălcată, din dezbateri nereieșind motive
de natură să atragă modificarea sancțiunii aplicate.
Solicitarea de reanalizare a deciziei contestate a fost supusă la vot, cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, fiind respinsă, ca nefondată.
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