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Către:  Consiliul Naţional al Audiovizualului 
În atenţia: D-lui Preşedinte, Răsvan Popescu 
Ref.: răspunsul CNA nr. 5580/23.04.2010 la sesizarea noastră nr. 
2284/19.02.2010 

 
Stimate D-le Preşedinte, 
 
Revenim cu câteva precizări la sesizarea noastră transmisă anterior, mai exact la 
răspunsul dvs. nr. 5580/23.04.2010. 
 
Într-adevăr am fost induşi în eroare de o mică, dar semnificativă deosebire între 
spotul radio-TV, în care, conform celor constatate de dvs., nu se face menţiunea la 
Sindromul Down, şi materialele publicitare tipărite, în care această referire este 
explicită. Eroarea a fost provocată de o confuzie, pentru care ne cerem scuze. 
Totuşi, dorim să menţionăm că, indiferent de modul în care a fost propagat în masă 
mesajul care ne-a nemulţumit, campania (acum încheiată) a băncii ING rămâne una 
foarte problematică, din punct de vedere moral. 
 
Referitor la declaraţia medicului, prezentată în jurnalul TVR din 20.12.2009 însă, nu 
putem fi de acord cu concluzia dvs.  
 
Întâi că „recomandarea” sau „sugerarea” de către medic a unei anumite decizii pe 
care pacientul să o ia sau să nu o ia este contrară principiilor eticii medicale. Cu atât 
mai mult cu cât urmarea respectivei recomandări nu vindecă nici o afecţiune a 
pacientului – acesta fiind scopul primordial al meseriei medicale. Nu vindecă 
mama, pentru că sarcina nu este o stare patologică (mama nu este bolnavă!), şi nu 
vindecă copilul - cel puţin atâta vreme cât moartea nu poate fi socotită vindecare. 
 
În contextul în care tot mai mult nenăscutul este considerat de ştiinţa medicală 
pacient - chiar dacă, legal vorbind, el este din nefericire o „non-persoană” - o astfel 
de atitudine din partea personalului medical este inacceptabilă, la fel ca şi 
promovarea ei într-o mass media care, este adevărat, nu mai dă de mult dovadă 
de responsabilitate. 
 
Apoi, din experienţa noastră cunoaştem un adevăr trist, anume că astfel de 
„recomandare” se transformă, prin intermediul familiei şi apropiaţilor femeii 
însărcinate cu un copil diagnosticat ca suspect de S.D., într-o presiune psihologică 
şi uneori fizică adesea imposibil de îndurat care duce, în mai mult de 9 cazuri din 
10, la avort. Nu poate fi vorba în aceste condiţii de o decizie într-adevăr autonomă, 
aşa cum prevede, în fapt, legea românească şi etica medicală. 
 



OP 1 - CP 410, București, România 

tel.  0728.673.673 

fax 031 815.27.80 

mail: provitabucuresti@yahoo.com 

www.provitabucuresti.ro 

 2 

În concluzia noastră, chiar dacă legislaţia în materie de audio-vizual nu ar fi 
încălcată, problemele de ordin etic şi moral ale campaniei publicitare rămân cele 
semnalate de noi. 
 
Am considerat necesare aceste precizări suplimentare, având în vedere şi opinia 
(nr. CSA 1626/235B/29.03.2010) oferită de Ministerul Sănătăţii – Direcţia Generală 
Sănătate Publică, Asistenţă Medicală şi Programe, la solicitarea dvs. 
 
Reamintim că suntem o organizaţie care şi-a asumat rolul de a fi „o voce a celor fără 
de voce”. 
 
 
 

Cu deosebită consideraţie, 

  


