
 
Decizia nr. 344/12.05.2020 

privind sancţionarea cu somaţie publică  a  S.C. PRO TV S.R.L. 
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101,  

sector 2     CUI: 2835636 
Fax: 031 82 50 413 

 
- pentru postul de televiziune PRO X 

Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, sector 2 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 12 mai 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat şi a dezbătut raportul de monitorizare întocmit în baza 
sesizării înregistrate sub nr. 3317/01.04.2020, cu privire la emisiunea „Marea 
Țăcăneală” dufuzată în direct de postul PRO X în data de 30.01.2020 și în reluarea în 
data de 31.01.2020. 
 Postul de televiziune PRO X aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L. (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 46.10/12.06.2003 şi decizia de autorizare  
nr. 512.1-10/03.04.2007). 

 În urma analizării rapoartului de monitorizare, a vizionării înregistrărilor şi a 
dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a 
prevederile art. 18 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 nu pot fi difuzate în intervalul orar 6.00-23.00 producţii 
care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen. 

 În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune PRO X difuzează 
serialul Marea Țăcăneală (Ridiculousness) de luni până duminică, de două ori pe zi, la 
orele 16:00 și 19:00. 

Potrivit site-urilor https://en.wikipedia.org/wiki/Ridiculousness_(TV_series) și 
https://www.horizon.tv/en_ro/tv/channelasset.html/552441895117/location/55244189508
9/1588350600000.html :  

- Marea Țăcăneală, găzduită de Rob Dyrdek, "Ridiculousness" ia cele mai 
amuzante filmări postate de amatori pe internet și le redă în episoade comentate de 
gazdă, plin de energie. Filmată într-un platou, unde fanii emisiunii pot participa ca 
spectatori, emisiunea aceasta de tip reality show beneficiază și de prezența unor invitați 
speciali.  

- Ridiculousness este un spectacol american de clipuri de comedie care a început 
să fie difuzat pe 29 august 2011. Este găzduit de Rob Dyrdek și co-găzduit de Sterling 
"Steelo" Brim și Chanel West Coast. În cadrul emisiunii sunt prezentate diferite 
videoclipuri virale pe Internet, care implică de obicei încercări eșuate ale oamenilor de a 
face singuri cascadorii, la care Rob și partenerii săi adaugă comentarii batjocoritoare. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ridiculousness_(TV_series)
https://www.horizon.tv/en_ro/tv/channelasset.html/552441895117/location/552441895089/1588350600000.html
https://www.horizon.tv/en_ro/tv/channelasset.html/552441895117/location/552441895089/1588350600000.html
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Ca urmare a aspectelor semnalate de către petent, au fost monitorizate două ediții 
Marea Țăcăneală (Ridiculousness), difuzate de postul de televiziune PRO X în data de 
30.03.2020, în intervalul orar 19:04-20:02. 

Marea Țăcăneală (Ridiculousness) – interval orar 19:04-19:31 
Postul de televiziune PRO X a difuzat în data de 30.03.2020, în intervalul orar 

19:04-19:31, serialul Marea Țăcăneală (Ridiculousness), cu semn de avertizare AP.  
La începutul programului, s-au făcut următoarele precizări: 
-  Serial. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai 

cu acordul sau împreună cu părinții ori familia.  
- Genul programului: Divertisment. 
-  Atenție! Nu realizați activitățile din această emisiune. Ele sunt periculoase și pot 

duce la răni grave. MTV și producătorii nu acceptă imagini de la telespectatori.  
La finalul programului, s-au făcut următoarele precizări: 
- MTV și producătorii insistă să nu trimiteți imagini cu voi sau cu alții realizând 

activități periculoase. Nu le vom viziona.  
Prezentator: Rob Dyrdek. 
Co-prezentatori: Steelo Brim și Chanel West Coast.  
Invitat: Jackson Nicoll. 
În ediția monitorizată, au fost prezentate următoarele videoclipuri virale pe internet, 

clasificate în diferite categorii: 
- Scenă dintr-un film în care a jucat invitatul Jackson Nicoll (Fun Size): o femeie, 

care face duș, descoperă că în baie se mai află și fiul acesteia. Fiul femeii este 
dezbrăcat și stă așezat pe un vas de toaletă (zona inghinală a copilului a fost blurată); 

• Categoria Încuie ușa! (Lock the door!): 
- Clip în care un copil, care stă așezat pe un vas de toaletă, este speriat de o altă 

persoană, atunci când aceasta intră peste copil în baie; 
- Clip în care un copil dansează în baie, în fața oglinzii. Atunci când copilul observă 

că este filmat, acesta se sperie și se prăbușește la podea; 
- Clip în care un bărbat dezbrăcat stă așezat pe un vas de toaletă (zona inghinală a 

fost blurată). La un moment dat, acesta este împroșcat cu făină de către o femeie; 
- Clip în care un bărbat, care stă așezat pe un vas de toaletă, este lovit cu piciorul 

de către un alt bărbat, atunci când este deschisă ușa băii; 
• Categoria Te-am făcut să clipești (Made you blink): 

- Clip în care un bărbat cade cu skateboardul pe o rampă; 
- Clip în care o persoană este lovită cu o minge în ochi, atunci când joacă tenis de 

masă; 
- Clip în care un bărbat lovește un alt bărbat în zona inghinală. Bărbatul lovit are 

capul acoperit cu o cutie colorată; 
- Clip în care un bărbat, care iese dintr-o încăpere, este lovit în zona inghinală de 

un alt bărbat, care stătea ascuns după perete; 
- Clip în care un bucătar lovește în zona inghinală un alt bucătar, în momentul în 

care aceștia stăteau așezați unul lângă altul pentru a face poze; 
- Clip în care un copil lovește în zona inghinală un bărbat, atunci când acesta i-a 

pus pe cap copilului un joben ce i-a acoperit fața; 
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- Clip în care un bărbat se îndreaptă către un alt bărbat, care stă cu spatele, și pe 
care îl lovește în zona inghinală; 

Această ediție a fost difuzată în reluare în data de 31.03.2020, în intervalul 
orar 16:01 – 16:28, cu același conținut editorial. 

Marea Țăcăneală (Ridiculousness) – interval orar 19:35-20:02 
Postul de televiziune PRO X a difuzat în data de 30.03.2020, în intervalul orar 

19:35-20:02, serialul Marea Țăcăneală (Ridiculousness), cu semn de avertizare AP.  
La începutul programului, s-au făcut următoarele precizări: 
-  Serial. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai 

cu acordul sau împreună cu părinții ori familia.  
- Genul programului: Divertisment. 
-  Atenție! Nu încercați cascadoriile sau activitățile din emisiune. Ele sunt 

periculoase și pot duce la accidentări. MTV sau producătorii nu acceptă imagini de la 
telespectatori.  

La finalul programului, s-au făcut următoarele precizări: 
- Atenție! MTV și producătorii insistă ca nimeni să nu trimită imagini cu ei sau cu 

alții realizând activități periculoase. Nu le vom viziona. 
Prezentator: Rob Dyrdek. 
Co-prezentatori: Steelo Brim și Chanel West Coast.  
Invitat: Lil Duval. 
În ediția monitorizată, au fost prezentate următoarele videoclipuri virale pe internet, 

clasificate în diferite categorii: 
• Categoria Lună liberă (Loose Moons): 

- Clip în care un bărbat rămâne fără slip, după ce acesta se dă pe un tobogan, într-
un parc acvatic (imaginile cu partea dorsală și zona inghinală au fost blurate); 

- Clip în care un bărbat aleargă spre ocean, cu o placă se surf în mâini. La un 
moment dat, acesta se împiedică și cade în nisip. După căzătură, bărbatului îi cad 
pantalonii (imaginile cu partea dorsală a bărbatului au fost blurate); 

- Clip în care unui bărbat îi cad pantalonii, în timp ce ținea un discurs la un 
eveniment (imaginile cu partea dorsală a bărbatului au fost blurate); 

- Clip în care sunt prezentați doi bărbați în timp ce se luptă în ring. La un moment 
dat, unuia dintre bărbați îi cad pantalonii și partea dorsală a acestuia îi rămâne la vedere 
(imaginile cu partea dorsală a bărbatului au fost blurate); 

- Clip în care un bărbat turmentat se ridică de pe un scaun și rămâne cu pantalonii 
în vine, după care acesta se prăbușește la podea. Partea dorsală a bărbatului rămâne la 
vedere (imaginile au fost blurate); 

Înainte de difuzarea unor videoclipuri încadrate în categoria Ești pe bune? (Are you 
real?), a avut loc următoare discuție între moderatorul Rob Dyrdek și invitatul Lil Duval: 

Rob Dyrdek: Suntem alături de Lil Duval! Lil Duval, ai fost vreodată o jucărie 
sexuală? 

Lil Duval: De nenumărate ori. 
Rob Dyrdek: Aș vrea să vă arăt un film în care Lil Duval a fost livrat unei femei 

și a făcut sex cu ea cât a vrut... priviți... 
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În continuare, a urmat o scenă dintr-un film în care a jucat invitatul Lil Duval. 
Redăm discuțiile dintre actori: 

Bărbat: Cum merge cu iubita ta? 
Bărbat: Mi-a spus că vrea o jucărie sexuală. A venit într-o cutie mare. 
Bărbat: Ce era? 
Bărbat: Mi-a spus că se numește Lil Duval. 
Bărbat: Ce? 
Bărbat: Era un negru mic la interior. Pare cât se poate de real.  
Bărbat: Te culci cu fata mea? Ești adevărat? 
După difuzarea scenei din film: 
Lil Duval: Sunt foarte ieftin, doamnelor, dacă mă vreți, sunați-mă. Vin la ușa 

voastră.  
Rob Dyrdek: Pe baza acestui clip, avem categoria: Ești pe bune? 
În cadrul acestei selecții, au rulat următoarele clipuri încadrate în categoria Ești pe 

bune? (Are you real?): 
- Clip în care un cerb este surprins în timp ce se împerechează cu statuia unei 

căprioare. În timpul imaginilor prezentate, a fost vizibil organul genital al cerbului. 
Redăm discuțiile din platoul emisiunii, pe parcursul derulării imaginilor cu cerbul: 
Rob Dyrdek: E adevărată? Pentru că vreau o bucățică... 
Chanel West Coast: E hilar. 
Rob Dyrdek: E semi-real. 
Lil Duval: Eu am crezut că e o căprioară adevărată. Mi se părea mie că nu se prea 

mișcă. 
Steelo Brim: A stat! 
- Clip în care un iepure este surprins în timp ce realizează mișcări de împerechere 

cu un balon care se sparge, la un moment dat. 
Redăm discuțiile din platoul emisiunii, pe parcursul derulării imaginilor cu iepurele: 
Rob Dyrdek: Haide! 
Lil Duval: Ce rapid a fost! (după ce balonul s-a spart) 
Rob Dyrdek: E un iepure. Asta fac iepurii. 
- Clip în care un bărbat, îmbrăcat în pantaloni și geacă negre, este filmat în timp ce 

realizează mișcări succesive în preajma unui manechin femeie din plastic. 
Redăm discuțiile din platoul emisiunii, pe parcursul derulării imaginilor: 
Rob Dyrdek: E cât se poate de frumoasă. 
Lil Duval: Salută oamenii care ies. "Salut! Ce faci? Bună dimineața!" 
Steelo Brim: I-a pus mâna pe față. "Taci! " "Suntem doar noi doi, tu taci! " 
- Clip în care un bărbat, cu pantalonii în vine și cu lenjeria intimă la vedere, este 

filmat în timp ce realizează mișcări succesive în preajma unui stâlp (bărbatul este 
prezentat din lateral).  

Redăm discuțiile din platoul emisiunii, pe parcursul derulării imaginilor: 
Rob Dyrdek: E pe bune? Ai o gaură acolo? Sex cu bara de striptease.  
- Clip în care un bărbat, dezbrăcat până la brâu, pare că sărută un stâlp și 

realizează mișcări lascive în jurul acestuia. La un moment dat, în spatele bărbatului, 
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apare un alt bărbat care își apropie zona inghinală de partea dorsală a bărbatului care 
sărută stâlpul. 

Redăm discuțiile din platoul emisiunii, pe parcursul derulării imaginilor: 
Rob Dyrdek: Sunt bare peste tot. Nu! Din greșeală, totul a devenit real. 
Lil Duval: Să-mi spuneți când se întâmplă așa ceva. 
- Clip în care un elefant este surprins în timp ce realizează mișcări de împerechere 

în preajma unei anvelope. În imaginile prezentate, a fost vizibil organul genital al 
elefantului. 

Redăm discuțiile din platoul emisiunii, pe parcursul derulării imaginilor: 
Rob Dyrdek: E doar un penis de elefant. 
Chanel West Coast: Dumnezeule! 
Lil Duval: E penisul lui? 
Chanel West Coast: Da. 
Lil Duval: Era penisul lui? Nici nu era în erecție. Iisuse! Ați văzut-o? 
Această ediție a fost difuzată în reluare în data de 31.03.2020, în intervalul 

orar 16:32 – 17:00, cu același conținut editorial. 
În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionând înregistrări ale ediției 

emisiunii „Marea Țăcăneală”, care a fost difuzată în reluare în 30 ianuarie 2020, în 
intervalul orar 19.04-20.02, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat 
prevederile art. 18 alin. (1) 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. 

Astfel, confom raportului de monitorizare, această ediție a conținut mai multe scene 
de sex, prezentate prin videoclipuri cu bărbați realizând mișcări lascive, în lenjerie 
intimă, în jurul unor manechine, precum și cu animale care se împerechează cu diverse 
obiecte, cum ar fi: un cerb cu statuia unei căprioare, un elefant cu o anvelopă. 

În consecință, membrii Consiliului au constatat că, emisiunea din data de 
30.01.2020, și reluarea acesteia din data de 31.01.2020, a fost difuzată într-un interval 
orar necorespunzător  în raport de conţinutul obscen al acesteia, de natură a prejudicia 
dezvoltarea minorilor, fapt ce contravine dispozițiilor legale invocate. 

În sensul Codului audiovizualului, prin producţie audiovizuală cu caracter  trivial, 
vulgar sau obscen  se înțelege ansamblu de imagini, sunete, cuvinte, gesturi sau 
comportamente imorale, indecente, licenţioase, sexuale explicite ori sugerate, care prin 
semnificaţia lor aduc ofensă pudorii, precum şi orice alte forme de manifestare 
indecentă. 

Pornind de la definiţia enunţată, raportată la emisiunea analizată, membrii 
Consiliului au constatat că aceasta se încadrează genului de program cu caracter 
obscen şi, pe cale de consecinţă, trebuia difuzată cu respectarea intervalului orar 
prevăzut de art. 18 din Codul audiovizualului, respectiv numai după ora 23.00, ca 
măsură de protecţie a minorilor. 

În aceste condiţii, radiodifuzorul nu a ţinut cont de psihologia personajelor şi de 
reperele morale pe care acestea le oferă minorilor, neîndeplinindu-şi astfel obligaţia a 
asigura o protecţie reală a acestora, deoarece difuzarea unui asemenea conţinut trebuia 
făcută cu responsabilitate şi cu respectarea cerinţelor legale, menite să protejeze 
această categorie de public.  
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Faţă de aceste aspecte, având în vedere somațiile anterioare aplicate pentru 
încălcarea acelorași prevederi legale privind protecţia minorilor,  ţinând cont de criteriile 
de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somație 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., titularul licenţei audiovizuale  
nr. S-TV 46.10/12.06.2003 şi al deciziei de autorizare nr. 512.1-10/03.04.2007 pentru 
postul de televiziune PRO X, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor art. 18. (1), lit. b) din Decizia CNA 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, 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, pe postul PRO X, următorul text:  

 

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune               
PRO X cu somaţie publică, deoarece, ediția emisiunii „Marea Țăcăneală” din 30.01.2020 
și reluarea acesteia din 31.01.2020, au fost difuzate într-un interval orar 
necorespunzător în raport de conţinutul obscen al acesteia, de natură a prejudicia 
dezvoltarea minorilor, fapt ce contravine art. 18 din Codul audiovizualului.” 

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

 

 
PREȘEDINTE 

 
MARIA MONICA GUBERNAT 

 
 
 

 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
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