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Cǎtre:  Consiliul NaŃional al Audiovizualului 
În atenŃia:  D-lui Preşedinte, Răsvan Popescu 
Referitor la:  Adresa dvs. nr. 4557/01.04.2010 
 

Stimate D-le Preşedinte, 
 

Am primit răspunsul dvs. nr. 4557/01.04.2010 la sesizarea noastră înregistrată 
sub nr. 2284/19.02.2010, privind spotul campaniei „PoŃi salva zilnic 5 copii care se nasc 
cu malformaŃii”. 

Răspunsul conŃine de fapt o redirecŃionare a punctului de vedere emis de 
Ministerul SănătăŃii, la solicitarea CNA.  

łinem să vă mulŃumim pentru că aŃi cerut acest punct de vedere, care ne dă 
dreptate întru totul. Nu ni s-a comunicat însă care este rezoluŃia CNA în legătură cu 
sesizarea noastră – dacă există vreuna! 

ÎnŃelegem că cel mai probabil situaŃia în care am pus CNA este inedită. Într-o 
societate aflată în plină derivă, cum este la ora actuală cea românească, prea puŃină 
atenŃie se acordă respectului faŃă de viaŃa unui copil nenăscut care poartă, nu din vina 
lui, o tară genetică ireparabilă. 

Aşadar, spotul radio-TV al băncii ING este mincinos şi neprofesionist! Cui îi 
pasă, însă? Nu ne facem iluzii că, pe lângă problemele pe care le ridică prezenŃa 
permanentă în media a scabrosului, imoralului, inculturii şi sordidului, situaŃia 
semnalată de noi ar putea fi sancŃionată în vreun fel. 

Este însă ironic şi păcat că, deşi se cheltuiesc sume imense, inclusiv pe 
campanii media, pentru ca persoanele cu handicap să nu mai fie considerate o povară, 
la postul public de televiziune un medic face propagandă pentru asasinarea acestora – 
aspect pe care şi Consiliul, şi Ministerul SănătăŃii evită să îl abordeze. Se vede că nici 
medicii nu mai sunt ce erau odată, când termenul (bio)etică şi jurământul lui Hipocrat 
(care interzice practicarea avortului) chiar însemnau ceva! 
 

OrganizaŃia noastră este dedicată apărării vieŃii umane, în toate stadiile, şi 
demnităŃii acesteia şi doreşte să ajute la respectarea şi îmbunătăŃirea cadrului legislativ 
care protejează aceste valori. Stăm la dispoziŃia Consiliului NaŃional al Audiovizualului 
pentru orice consultare în acest sens. 
 

     Cu deosebită consideraŃie, 
 
Preşedinte, 
Bogdan I. Stanciu 
 

 


