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Decizia nr. 290 din 12.03.2019
privind somarea S.C. PRO TV S.R.L.

Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2
CUI: 2835636

Fax: 0318250413

- pentru postul de televiziune PRO TV
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, sector 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 martie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
nr. 906/31.01.2019, cu privire la emisiunea „Ferma” difuzată de postul PRO TV, în
data de 30.01.2019.

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 02.7/19.12.1995 eliberată la 26.07.2018 şi decizia de
autorizare nr. 163.1-8/26.04.2005 eliberată la 26.07.2018).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare
şi vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C.
PRO TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora nu pot fi difuzate în intervalul orar 06.00-23.00,
producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau
obscen.

În fapt, în data de 30.01.2019, în intervalul orar 21:21-23:09, postul PRO TV
a difuzat emisiunea “Ferma”, cu marcajul AP. Emisiunea este o înregistrare. Pe
ecran şi prin vocea din off s-au precizat următoarele: Acest program poate fi vizionat
de copiii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori
familia. Genul programului Reality. Nu s-au făcut alte precizări, în ceea ce priveşte
motivul restricţionării emisiunii.

Redăm din raportul de monitorizare:
„La începutul emisiunii, s-au prezentat concurenţii: Silviu, model internaţional, Ame, absolventă

medicină, Remus, nutriţionist, Kamara, cântăreţ POP, Florin, antreprenor, Ioana, Miss România, Brigitte,
antreprenoare, Marius, manager vânzări, Claudia, cântăreaţă POP, Otniela, jurnalistă, Vali, artist, Otilia,
popstar internaţional, Cătălin, luptător Kickboxing, Diana, luptătoare MMA, Jorge, cântăreţ, Emil, coregraf,
Carmen, lifestyle blogger, Geanina, prezentator ştiri.

Cristian, mentor,
Mihaela, prezentator.
La începutul ediţiei, s-a prezentat un rezumat al emisiunii precedente. De asemenea, s-au prezentat

câteva fragmente din ediţia din data de 30.01.2019.
S-au difuzat imagini din Fermă cu concurenţii.
 Ora: 21:24, Interval orar: 24.11-24.24, sel. 30-21
Diana Belbiţă: Eu zic aşa: faci duş cu mine şi faci goală.
S-au prezentat imagini, pe un fond sonor, cu Ioana, una dintre concurente, care făcea duş într-o cadă

într-una din camerele casei. Ioana purta un costum întreg de baie, de culoare verde, decupat, fiindu-i vizibile
părţi mari din sâni şi fese. Aceasta a fost filmată în timp ce se spăla, atingându-şi sânii şi fesele cu mâinile, pe
sub costumul de baie, apoi în timp ce mişca duşul uşor, dându-şi cu apă pe tot corpul.
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Unul dintre concurenţii emisiunii, Florin Pastramă, a fost acuzat de colegi, de apropieri tandre cu

participante la emisiune.
 Reper sel. 30.47, sel. 30-22
Vali Bărbulescu: Pe mine mă lezează psihic, faptul că eu văd, că el agasează în spaţiul ăsta nişte

fete, care nu au nicio vină. Nu e ok, le iei pe toate, le mameleşti, le pui mâna, hai, hai, ia mâna, fata mea,
mu e ok, eu zic acum: nu suntem la petrecere de swingeri, nu suntem la club, nu suntem la… nu stăm cu
mâna, hai, de asta, vii, pui mâna fată, ce faci, hai vino aici, ce faci, fata mea? Ce gesturi sunt astea? Păi,
nu, că-mi sare ţandăra. Serios! Te rog frumos, revizuieşte-ţi comportamentul! Nu suntem, la ce faci, pisi?

Florin Pastramă: Vine ăsta şi zice: domne că lasă, că ce, că ai de-a face cu mine, că lasă fetele în
pace!

Bărbat: Îmi cer eu scuze la fete atunci!
Vali Bărbulescu: Azi ne comportăm civilizat, indiferent cât stăm, unde stăm, nu suntem la club de

swingeri.
Otniela Sandu: Niciodată nu m-am dus nici la Florin, nici la Vali, nici la nimeni să mă plâng.
Florin Pastramă: Ok, dar eu am glumit, adică nu…
Vali Bărbulescu: Pastramă, dar nu e de glumă, serios, eu nu mă cert cu tine, eu zic…
Florin Pastramă: (…) Dar să mi vorbească: băi, nu-mi place!
Vali Bărbulescu: (…) Pastramă stă cu mâna pe noi, hai că te pup, hai că, faci o dată, de două ori,

vezi că ţine, nu ţine, după aia lasă-le!
Femeie: Bine că l-a pus la punct pe Pastramă, nu mai suportam.
 Ora: 23:06, Interval sel. 06.04-6.43, sel. 30-23
S-au prezentat imagini, pe un fond sonor, cu Ioana concurentă în Ferma vedetelor, care făcea duş într-

o cadă, într-una din camerele casei. Ioana purta un costum de baie întreg, de culoare verde, decupat, fiindu-i
vizibile părţi mari din sâni şi fese. Aceasta a fost filmată în timp ce se spăla, atingându-şi sânii şi fesele cu
mâinile, pe sub costumul de baie, apoi în timp ce mişca duşul uşor, dându-şi cu apă pe tot corpul.

Voce din off: Ioana este relaxată, nu pare să-şi facă griji, că va fi aleasă la duel.
Următoarele cadre au fost din baie, cu Ioana care a ieşit din duş, purtând doar chiloţi tanga şi având

sânii bluraţi.”

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionând înregistrările, membrii
Consiliului au constatat că ediţia emisiunii „Ferma” din 30 ianuarie 2019 a fost
difuzată cu încălcarea prevederilor art. 18 lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit
cărora, în intervalul orar 06.00-23.00 nu pot fi difuzate producţii care prezintă scene
de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen.

Membrii Consiliului au constatat că în această ediţie, la o oră accesibilă
minorilor, respectiv la 21.24, au fost prezentate imagini cu conotaţii sexuale, conţinut
de natură a prejudicia minorii. Astfel, s-au prezentat imagini, pe un fond sonor, cu
Ioana, una dintre concurente, care făcea duş într-o cadă într-una din camerele casei.
Ioana purta un costum întreg de baie, de culoare verde, decupat, fiindu-i vizibile părţi
mari din sâni şi fese. Aceasta a fost filmată în timp ce se spăla, atingându-şi sânii şi
fesele cu mâinile, pe sub costumul de baie, apoi în timp ce mişca duşul uşor, dându-
şi cu apă pe tot corpul.

Consiliul a constatat că astfel de imagini au fost obscene şi nepotrivite orei de
difuzare, de natură a prejudicia dezvoltarea psihică şi mentală a minorilor, în
condiţiile în care încadrarea atribuită emisiunii de către radiodifuzor, respectiv AP, şi
fără precizarea vreunui motiv de restricţionare, a făcut posibilă vizionarea lor de
publicul minor.

În această situaţie, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul avea
obligaţia legală ca la difuzarea imaginilor descrise mai sus să fi ţinut cont de
criteriile generale de clasificare prevăzute de Codul audiovizualului, atunci când a
optat să le prezinte, mai ales că emisiunea este una înregistrată, astfel încât
dezvoltarea mentală şi psihică a minorilor să nu fie prejudeciată de un asemenea
conţinut.
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În calitate de garant al interesului public, membrii Consiliului consideră că

respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală
trebuie să primeze în orice program audiovizual, asigurându-se astfel o protecţie
reală a minorilor, pentru a nu fi expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale, neavând
suficient discernământ şi cunoştinţe pentru a nu considera că un comportament şi
un limbaj obscen pot reprezenta un model firesc de viaţă.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

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

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
02.7/19.12.1995 eliberată la 26.07.2018 şi decizia de autorizare nr. 163.1-
8/26.04.2005 eliberată la 26.07.2018 pentru postul PRO TV) se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin.
(1) lit. b) 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.

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. PRO
TV S.R.L. are obligaţia de a transmite 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 cu somaţie publică postul PRO TV,
deoarece, în emisiunea „Ferma” din 30 ianuarie 2019, au fost difuzate imagini cu
conotaţii sexuale la o oră accesibilă minorilor, fapt de natură a-i prejudicia pe aceştia,
ceee ce contravine art. 18 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, nu pot fi difuzate în intervalul orar 06.00-23.00,
producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau
obscen.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu
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