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Decizia nr. 493 din 06.10.2015
privind somarea S.C. PRO TV S.A.

- pentru postul de televiziune PRO TV
Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 06 octombrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat “Fişa analitică de constatări – Ştiri” întocmită de Direcţia
Monitorizare, în baza sesizărilor înregistrate sub nr. 3059/01.04.2015 şi 3551/15.04.2015, cu
privire la emisiunile informative „Ştirile Pro TV”, ediţiile difuzate în perioada 01 – 07 aprilie
2015, de postul PRO TV.

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 02.6/19.12.1995 şi decizia de autorizare
nr. 163.1-6/26.04.2005).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A.
a încălcat prevederile articolelor 17 alin. (1, 2), 29 alin. (2) şi 46 alin. (2) din
Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Conform dispoziţiilor invocate:
- art. 17:
(1) În intervalul orar 6,00 - 22,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât

producţiile audiovizuale de ficţiune, care conţin descrieri ori reconstituiri ale unor
omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale ori practici oculte.

(2) În cazul acestor drame, radiodifuzorii nu pot difuza imagini de la locul
tragediei sau imagini care arată suferinţele prin care trec membrii familiei ori ale
altor persoane apropiate victimei sau familiei acesteia.

- art. 29 alin. (2): Înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene
de violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut
telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal "Atenţie! Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.", menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil;
radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul
aceleiaşi producţii audiovizuale.

- art. 46 alin. (2): Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a
respecta demnitatea şi anonimatul persoanelor cu tulburări psihice.

În baza „Fişei analitice de constatări – Ştiri”, având ca obiect emisiunile de
ştiri difuzate de postul de televiziune PRO TV în perioada 01 – 07 aprilie 2015 ,
membrii Consiliului au constatat încălcarea normelor legale invocate în
următoarele ediţii:

DATA ORA Emisiunea Durata
[min]

Conţinut program (teme, titluri, rezumat -
selecţie, reper)

Semnalare incălcare



2
01.04.2015 19:00 Ştirile Pro

TV
03'43" (rep. 55.30 - 59.13, sel. protv704) Titlu:

Executat de elev, în poligon. Faţă de
variantele anterioare, se prezintă o
simulare grafică a modului cum ar fi
procedat elevul - lipsă marcaj reconstituire.
Intervenţie a reporterului dintr-un poligon
de tragere și prezintă regulile de tragere
aplicate în poligoanele de tragere. Apoi,
instructorii prezenţi acolo au efectuat mai
multe trageri la ţinte.

Art. 17, alin. 1 Cod În intervalul
orar 6,00 - 22,00 nu pot fi
difuzate programe, altele decât
producţiile audiovizuale de
ficţiune, care conţin descrieri ori
reconstituiri ale unor
omucideri/sinucideri,
mutilări/automutilări sau tehnici
criminale ori practici oculte

01.04.2015 22:20 Ştirile Pro
TV

04'04" (rep. 20.02 - 24.06, sel. protv708) Titlu:
Executat de un elev, în poligon. S-a reluat
parte din știrea prezentată la ora 19:00 - s-
a menţinut simularea grafică a momentului
când elevul a ucis și s-a sinucis. S-au
menţionat numele ambelor persoane
decedate. S-a insistat pe descrierea
instructorului de către persoane care le-a
cunoscut. S-a prezentat punctul de vedere
al unui psiholog. Declaraţii ale tatălui
elevului, ale vecinilor acestuia. Imagini cu
un sicriu, iar la un moment dat se aude o
voce plângând: Băiatul meu nu e criminal!
Criminali sunteţi voi!

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;.

02.04.2015 7:00 Ştirile Pro
TV

03'14" (rep. 59.17, sel. protv716 - rep. 03.31, sel.
protv717) Titlu: Executat de un elev, în
poligon. S-a reluat parte din știrea
prezentată la ora 19:00 - s-a menţinut
simularea grafică a momentului când elevul
a ucis și s-a sinucis. S-au menţionat numele
ambelor persoane decedate. S-a insistat pe
descrierea instructorului de către persoane
care le-a cunoscut. S-a prezentat punctul
de vedere al unui psiholog. Declaraţii ale
tatălui elevului, ale vecinilor acestuia.
Imagini cu un sicriu, iar la un moment dat
se aude o voce plângând: Băiatul meu nu e
criminal! Criminali sunteţi voi!

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;.

02.04.2015 8:00 Ştirile Pro
TV

03'14" (rep. 01.26 - 05.40, sel. protv718) Titlu:
Executat de un elev, în poligon. Se
confirmă faptul că în cazul de la poligonul
de tragere a fost vorba de crimă urmată de
sinucidere, dovadă fiind înregistrările
surprinse de camerele de supraveghere. Se
prezintă detalii privind modul cu a acţionat
elevul: de câte ori a tras, a lăsat bilet de
adio. S-a difuzat acelaj montaj ca și în
jurnalele precedente (începând cu jurnalul
de la ora 19:00 din data de 01.04.2015).

Art. 17, alin. 1 Cod În intervalul
orar 6,00 - 22,00 nu pot fi
difuzate programe, altele decât
producţiile audiovizuale de
ficţiune, care conţin descrieri ori
reconstituiri ale unor
omucideri/sinucideri,
mutilări/automutilări sau tehnici
criminale ori practici oculte

02.04.2015 13:00 Ştirile Pro
TV

04'05" (rep. 58.56, sel. protv722 - rep. 03.01, sel.
protv723) Titlu: Planul sinistru al
ucigașului. Știrea prezintă faptul că
rezultatele anlizelor medicale ar elucida
misterul crimei din poligonul de tir. S-a
difuzat acelaj montaj ca și în jurnalele
precedente (începând cu jurnalul de la ora
19:00 din data de 01.04.2015).

Art. 17, alin. 1 Cod În intervalul
orar 6,00 - 22,00 nu pot fi
difuzate programe, altele decât
producţiile audiovizuale de
ficţiune, care conţin descrieri ori
reconstituiri ale unor
omucideri/sinucideri,
mutilări/automutilări sau tehnici
criminale ori practici oculte



3
02.04.2015 17:00 Ştirile Pro

TV
02'22" (rep. 13.48 - 16.10) Titlu: Moarte cu semne

de întrebare. Un tânăr de 22 de ani, din
Maramureș, a fost găsit spânzurat după ce
a plecat să cumpere o mașină. probabil a
fost ucis și jefuit. Au fost difuzate fotografii
cu tânărul de când era în viaţă și filmări
blurate în care apare cadavrul bărbatului la
nivelul solului. De asemenea, apar imagini
cu trupul acestuia trasportat într-un sac,
dar și cu mama acestuia (filmată din spate)
care spune: Cine îmi poate spune ce s-a
întâmplat cu copilul meu?

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;

03.04.2015 7:00 Ştirile Pro
TV

02'27" (rep. 03.26 - 05.53, sel. protv741) Titlu:
Tragedie în parcul Herăstrău. Doi tineri din
București, care s-au uract pe o pasarelă CFR
din parcul Herăstrău pentru a se fotografia,
s-au electrocutat din cauza faptului că
deasupra acesteia erau stâlpi de înaltă
tensiune, creându-se un arc electric. Știrea
a cuprins imagini de la locul accidentului,
fotografii ale tinerilor de 18 ani care s-au
electrocutat. Elemente noi: o filmare
amator, cu unul dintre băieţii electrocutaţi
căzut la pământ. Imagini blurate.

(Fără avertizare verbală și fără
menţiune scrisă) art. 29 alin 2 -
Înainte de difuzarea unor imagini
şocante, a unor scene de violenţă
sau cu impact emoţional negativ
care pot impresiona în mod
neplăcut telespectatorii, aceştia
vor fi avertizaţi verbal „Atenţie!
Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.”,
menţiune ce va fi şi afişată static
şi lizibil; radiodifuzorii nu pot
prezenta scene de violenţă în
mod repetat în cadrul aceleiaşi
producţii audiovizuale.

03.04.2015 9:00 Ştirile Pro
TV

02'27" (rep. 08.07 - 10.34, sel. protv743) Titlu:
Tragedie în parcul Herăstrău. Doi tineri din
București, care s-au uract pe o pasarelă CFR
din parcul Herăstrău pentru a se fotografia,
s-au electrocutat din cauza faptului că
deasupra acesteia erau stâlpi de înaltă
tensiune, creându-se un arc electric. Știrea
a cuprins imagini de la locul accidentului,
fotografii ale tinerilor de 18 ani care s-au
electrocutat. Elemente noi: o filmare
amator, cu unul dintre băieţii electrocutaţi
căzut la pământ. Imagini blurate.

(Fără avertizare verbală și fără
menţiune scrisă) art. 29 alin 2 -
Înainte de difuzarea unor imagini
şocante, a unor scene de violenţă
sau cu impact emoţional negativ
care pot impresiona în mod
neplăcut telespectatorii, aceştia
vor fi avertizaţi verbal „Atenţie!
Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.”,
menţiune ce va fi şi afişată static
şi lizibil; radiodifuzorii nu pot
prezenta scene de violenţă în
mod repetat în cadrul aceleiaşi
producţii audiovizuale.

03.04.2015 13:00 Ştirile Pro
TV

02'51" (rep. 04.07 - 06.58, sel. protv747) Titluri:
Elevi umiliţi de învăţătoare. Prezentarorul
a precizat la începutul știrii că urmează
detalii care pot avea impact emoţional -
nu a existat menţiune titrată pe ecran
privind acest lucri pe durata difuzării știrii.
Știrea a cuprins o înregistrare audio
realizată cu un reportofon în care o
învăţătoare (de la Liceul de Muzică din Cluj)
jignește și ameninţă un elev (Mă, tu ești
nebun la cap... tu ești normal la cap...
vino, dracului! Jumătate de creier! Vă mut
gura la ceafă...) Punct de vedere al
directorului liceului, al unui părinte, al
MEN. S-a precizat numele învăţătoarei:
Monica Chiorean.

(Fără menţiune scrisă) art. 29
alin 2 - Înainte de difuzarea unor
imagini şocante, a unor scene de
violenţă sau cu impact emoţional
negativ care pot impresiona în
mod neplăcut telespectatorii,
aceştia vor fi avertizaţi verbal
„Atenţie! Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.”,
menţiune ce va fi şi afişată static
şi lizibil; radiodifuzorii nu pot
prezenta scene de violenţă în
mod repetat în cadrul aceleiaşi
producţii audiovizuale.
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03.04.2015 13:00 Ştirile Pro

TV
02'28" (rep. 17.27 - 19.55, sel. protv747) Titlu:

Tragedie în parcul Herăstrău. Tinerii
electrocutaţi în parcul Herăstrău rămân
internaţi în spital. Aceșlași montaj - care
conţine o filmare amator, cu unul dintre
băieţii electrocutaţi căzut la pământ.
Imagini blurate.

(Fără avertizare verbală și fără
menţiune scrisă) art. 29 alin 2 -
Înainte de difuzarea unor imagini
şocante, a unor scene de violenţă
sau cu impact emoţional negativ
care pot impresiona în mod
neplăcut telespectatorii, aceştia
vor fi avertizaţi verbal „Atenţie!
Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.”,
menţiune ce va fi şi afişată static
şi lizibil; radiodifuzorii nu pot
prezenta scene de violenţă în
mod repetat în cadrul aceleiaşi
producţii audiovizuale.

03.04.2015 17:00 Ştirile Pro
TV

03'50" (rep. 05.35 - 09.25, sel. protv751) Titluri:
Elevi umiliţi de învăţătoare. Prezentarorul
a precizat la începutul știrii că urmează
detalii care pot avea impact emoţional -
nu a existat menţiune titrată pe ecran
privind acest lucri pe durata difuzării știrii.
Știrea a cuprins o înregistrare audio
realizată cu un reportofon în care o
învăţătoare (de la Liceul de Muzică din Cluj)
jignește și ameninţă un elev (Mă, tu ești
nebun la cap... tu ești normal la cap...
vino, dracului! Jumătate de creier! Vă mut
gura la ceafă...) Punct de vedere al
directorului liceului, al unui părinte, al
MEN. S-a precizat numele învăţătoarei:
Monica Chiorean. Noutate: fotografie de
grup - copii și dacălul, copiii bluraţi:
reporterul intervine cu detalii -
învăţătoarea a fost supendată, a fost
înlocuită la școală, și-a cerut scuze.

(Fără menţiune scrisă) art. 29
alin 2 - Înainte de difuzarea unor
imagini şocante, a unor scene de
violenţă sau cu impact emoţional
negativ care pot impresiona în
mod neplăcut telespectatorii,
aceştia vor fi avertizaţi verbal
„Atenţie! Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.”,
menţiune ce va fi şi afişată static
şi lizibil; radiodifuzorii nu pot
prezenta scene de violenţă în
mod repetat în cadrul aceleiaşi
producţii audiovizuale.

03.04.2015 17:00 Ştirile Pro
TV

03'53" (rep. 14.17 - 18.10, sel. protv751) Titlu:
Copilă greu încercată de soartă. Destinul
unei fetiţe de 11 ani, din Poiana Vărbilău,
judeţul Prahova, ai cărui părinţi au sfârșit
tragic anul acesta: mama ei a murit la
începutul anului (s-a sinucis), iar tatal a fost
ucis în urma unei altercaţii provocate la
cârciuma din sat, pe fondul consumului de
alcool. Au fost difuzate imagini cu sângele
de pe asfalt și s-a prezentat faptul că
bărbatul a murit fulgerător (a fost tăiat).
Știrea a continuat cu prezentarea unor
imagini de la priveghiul și înmormântarea
bărbatului - chipul minorei a fost blurat.
S-au putut observa câteva persoane care
plângeau, printre care și minora care este
susţinută de două femei; se aude clopotul.

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;



5
03.04.2015 19:00 Ştirile Pro

TV
02'53" (rep. 08.16 - 11.09, sel. protv753) Titluri:

Învăţătoarea agresivă, supendată.
Prezentarorul a precizat la începutul știrii
că urmează detalii care pot avea impact
emoţional - nu a existat menţiune titrată
pe ecran privind acest lucri pe durata
difuzării știrii. Știrea a cuprins o
înregistrare audio realizată cu un
reportofon în care o învăţătoare (de la
Liceul de Muzică din Cluj) jignește și
ameninţă un elev (Mă, tu ești nebun la
cap... tu ești normal la cap... vino,
dracului! Jumătate de creier! Vă mut gura
la ceafă...) Acelaș montaj care a fost
difuzat și în cadrul jurnalului de la ora
17:00. Noutate: învăţătoarea a intrat în
concediul medical, punct de vedere Sorin
Câmpeanu, ministru al Educaţiei.

(Fără menţiune scrisă) art. 29
alin 2 - Înainte de difuzarea unor
imagini şocante, a unor scene de
violenţă sau cu impact emoţional
negativ care pot impresiona în
mod neplăcut telespectatorii,
aceştia vor fi avertizaţi verbal
„Atenţie! Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.”,
menţiune ce va fi şi afişată static
şi lizibil; radiodifuzorii nu pot
prezenta scene de violenţă în
mod repetat în cadrul aceleiaşi
producţii audiovizuale.

03.04.2015 19:00 Ştirile Pro
TV

02'52" (rep. 16.32 - 19.24, sel. protv753) Titlu:
Pericol de moarte. În legătură cu
electrocutarea celor doi băieţi din parcul
Herăstrău, se prezintă faptul că acea
pasarelă din parc prezintă pericol pentru
toate persoanele, accesul fiind permis
oricui, plăcuţele de avertizare fiind prea
mici. S-a reluat difuzarea înregistrării
realizate de un amator imediat după
electrocutarea celor doi băieţi - unul
dintre băieţi este căzut la pâmânt, iar
persoane din jurul său îl roagă să nu se
ridice - imagini blurate. Faţă de prima
variantă a înregistrării, acum aceasta mai
cupriunde și un dialog cu celălalt băiat,
accidentat mai ușor, filmat din spate,
stând pe pasarelă: - Trebuie să mergi și tu
la spital! - Nu, eu sunt ok, nu am nimic. -
Nu, trebuie să mergi!. De asemenea, știrea
mai cuprinde o simulare grafică a modului
cum aceștia s-au electrocutat, declaraţii ale
unui profesor al băieţilor, ale unor trecători
din parc.

(Fără avertizare verbală și fără
menţiune scrisă) art. 29 alin 2 -
Înainte de difuzarea unor imagini
şocante, a unor scene de violenţă
sau cu impact emoţional negativ
care pot impresiona în mod
neplăcut telespectatorii, aceştia
vor fi avertizaţi verbal „Atenţie!
Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.”,
menţiune ce va fi şi afişată static
şi lizibil; radiodifuzorii nu pot
prezenta scene de violenţă în
mod repetat în cadrul aceleiaşi
producţii audiovizuale.

06.04.2015 17:00 Ştirile Pro
TV

02'03" (rep. 04.11 - 06.14, sel. protv823) Titlu: Noi
probe în cazul de pedofilie. Avertizare
verbală privind faptul că urmează detalii
care pot avea impact emoţional. București
- o fetiţă de 5 ani de la Grădiniţa Dumitru
Moţoc din sect. 5 (înregistrare din oct.
2014) ar fi fost folosită de un fotograf
pentru a poza în ipostaze nepotrivite,
dezbrăcate. Suspectul este cercetat sub
control judiciar. În calculatorul bărbatului
ar fi fost găsite fotografii în care apăreau
copii în ipostaze indecente. Comunicat
DIICOT - care nu poate foace publice
informaţii din dosar.

(fără menţiune scrisă) art. 29 alin
2 - Înainte de difuzarea unor
imagini şocante, a unor scene de
violenţă sau cu impact emoţional
negativ care pot impresiona în
mod neplăcut telespectatorii,
aceştia vor fi avertizaţi verbal
„Atenţie! Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.”,
menţiune ce va fi şi afişată static
şi lizibil; radiodifuzorii nu pot
prezenta scene de violenţă în
mod repetat în cadrul aceleiaşi
producţii audiovizuale.
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06.04.2015 19:00 Ştirile Pro

TV
02'58" (rep. 57.27, sel. protv824 - rep. 00.25, sel.

protv825) Titlu: Și-au pierdut viaţa la
"păcănele". Un bărbat de 27 de ani s-a
sinucis după ce a anunţat că va face acest
lucru pe o reţea de socializare. Fratelui
acestuia a recurs la acest gest cu doar o
săptămână în urmă. S-au difuzat fotografii
ale tânărului de când era în viaţă. S-a
precizat prenumele bărbatului, s-a insistat
pe viciul acestuia privind jocurile de noroc.
Declaraţii: vecin, coleg, șef. Fratele acestuia
a murit în același mod și din cauza aceluiași
viciu - jocurile de noroc. Noutate: s-a
difuzat o inregistrare de la o casă de
amanet în care apare bărbatul; acesta voia
să amaneteze mașina; punct de vedere
medic psihiatru care susţine că astfel de
vicii uneori sunt mai periculoase decât
consumul de droguri.

art. 46, alin 2 Cod - Furnizorii de
servicii media audiovizuale au
obligaţia de a respecta
demnitatea şi anonimatul
persoanelor cu tulburări psihice.
(Deși în conţinutul știrii se
specifică faptul că ar fi vorba de o
problemă de ordin psihic, nu s-a
păstrat anonimatul sinucigașului
- imaginile cu bărbatul nu au fost
blurate, i s-a precizat prenumele)

06.04.2015 22:00 Ştirile Pro
TV

03'07" (rep. 17.47 - 20.54, sel. protv828) Titlu: Și-
au pierdut viaţa la "păcănele". Același
conţinut ca al știrii din cadrul buletinului
de la ora 19:00.

art. 46, alin 2 Cod - Furnizorii de
servicii media audiovizuale au
obligaţia de a respecta
demnitatea şi anonimatul
persoanelor cu tulburări psihice.
(Deși în conţinutul știrii se
specifică faptul că ar fi vorba de o
problemă de ordin psihic, nu s-a
păstrat anonimatul sinucigașului
- imaginile cu bărbatul nu au fost
blurate, i s-a precizat prenumele)

06.04.2015 22:00 Ştirile Pro
TV

01'46" (rep. 29.36 - 31.20, sel. protv828) Titlu:
Copilă ucisă de flăcări. O fetiţă de 7 luni
din Bihor a ars în casă, după ce mama a
ieșit pentru a aduce lemne pentru foc.
Imagini cu mama îndurerată a copilei - dă
declaraţii, dar și cu sicriul copilei. Imagini
de arhivă cu un loc afectat de flăcări.
Imagini neblurate cu un minor prezent în
cadru.

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;

07.04.2015 7:00 Ştirile Pro
TV

02'35" (rep. 59.04 , sel. protv836 - rep. 01.39, sel.
protv837) Titlu: Vieţi salvate. Tânăra Dora,
fata de 16 ani care a fost lovită de un
autoturism al căui șofer a fugit de la locul
accidentului, a intrat în moarte cerebrală,
iar familia a fost de acord cu prelevarea
organelor. S-au difuzat fotografii cu minora
de când era în viaţă, precum și cu șoferul
care a provocat accidentul. Faţă de știrea
de la ora 22:00, 6 aprilie, aceasta a cuprins
și o scurtă declaraţie a tatălui fetei care
spune, plângând, că speră ca prin această
jertfă fata va trăi prin alţi copii. Declaraţie
medic și faptul că încadrarea șoferului se va
schimba din vătâmare în omor din culpă,
deoarece victima a murit.

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;



7
07.04.2015 7:00 Ştirile Pro

TV
03'04" (rep. 09.27 - 12.31, sel. protv837) Titlu: Și-

au pierdut viaţa la "păcănele". Un bărbat
de 27 de ani s-a sinucis după ce a anunţat
că va face acest lucru pe o reţea de
socializare. Fratelui acestuia a recurs la
acest gest cu doar o săptămână în urmă. S-
au difuzat fotografii ale tânărului de când
era în viaţă. S-a precizat prenumele
bărbatului, s-a insistat pe viciul acestuia
privind jocurile de noroc. Fratele acestuia a
murit în același mod și din cauza aceluiași
viciu - jocurile de noroc. Noutate: s-a
difuzat o inregistrare de la o casă de
amanet în care apare bărbatul; acesta voia
să amaneteze mașina; punct de vedere
medic psihiatru care susţine că astfel de
vicii uneori sunt mai periculoase decât
consumul de droguri.

art. 46, alin 2 Cod - Furnizorii de
servicii media audiovizuale au
obligaţia de a respecta
demnitatea şi anonimatul
persoanelor cu tulburări psihice.
(Deși în conţinutul știrii se
specifică faptul că ar fi vorba de o
problemă de ordin psihic, nu s-a
păstrat anonimatul sinucigașului
- imaginile cu bărbatul nu au fost
blurate, i s-a precizat prenumele)

07.04.2015 7:00 Ştirile Pro
TV

01'44" (rep. 16.31 - 18.15, sel. protv837) Titlu:
Fetiţă arsă în casă. O fetiţă de 7 luni din
Bihor a ars în casă, după ce mama a ieșit
pentru a aduce lemne pentru foc. Imagini
cu mama îndurerată a copilei - dă
declaraţii, dar și cu sicriul copilei. Imagini
de arhivă cu un loc afectat de flăcări.
Noutate: s-a titrat numele mamei fetiţei
decedate. Imagini neblurate cu un minor
prezent în cadru.

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;

07.04.2015 8:00 Ştirile Pro
TV

02'44" (rep. 02.38 - 05.12, sel. protv838) Titlu:
Vieţi salvate. Tânăra Dora, fata de 16 ani
care a fost lovită de un autoturism al căui
șofer a fugit de la locul accidentului, a
intrat în moarte cerebrală, iar familia a fost
de acord cu prelevarea organelor. S-au
difuzat fotografii cu minora de când era în
viaţă, precum și cu șoferul care a provocat
accidentul. Faţă de știrea de la ora 22:00, 6
aprilie, aceasta a cuprins și o scurtă
declaraţie a tatălui fetei care spune,
plângând, că speră ca prin această jertfă
fata va trăi prin alţi copii. Declaraţie medic
și faptul că încadrarea șoferului se va
schimba din vătâmare în omor din culpă,
deoarece victima a murit.

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;

07.04.2015 8:00 Ştirile Pro
TV

02'08" (rep. 12.44 - 14.52, sel protv838) Titlu:
Drumul crucii. La Bistriţa, o trupă de actori
au pus în scenă, pe străzile orașului, drumul
crucii - drumul spre Golgota și crucificarea
lui Iisus. S-au difuzat imagini cu scena de
tearu în care personajul Iisus apare plin de
răni pe trup și sânge pe veșminte, este
biciuit și lovit, își cară crucea imensă de
lemn, este crucificat. Toate acestea sunt
însoţite de o coloană sonoră care
accentuează suferinţa. Mulţimea este
vizibil marcată de scenele văzute.

art. 29 alin 2 - Înainte de
difuzarea unor imagini şocante, a
unor scene de violenţă sau cu
impact emoţional negativ care
pot impresiona în mod neplăcut
telespectatorii, aceştia vor fi
avertizaţi verbal „Atenţie!
Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.”,
menţiune ce va fi şi afişată static
şi lizibil; radiodifuzorii nu pot
prezenta scene de violenţă în
mod repetat în cadrul aceleiaşi
producţii audiovizuale.
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07.04.2015 9:00 Ştirile Pro

TV
02'35" (rep. 03.33 - 06.08, sel. protv839) Titlu:

Vieţi salvate. Tânăra Dora, fata de 16 ani
care a fost lovită de un autoturism al căui
șofer a fugit de la locul accidentului, a
intrat în moarte cerebrală, iar familia a fost
de acord cu prelevarea organelor. S-au
difuzat fotografii cu minora de când era în
viaţă, precum și cu șoferul care a provocat
accidentul. Faţă de știrea de la ora 22:00, 6
aprilie, aceasta a cuprins și o scurtă
declaraţie a tatălui fetei care spune,
plângând, că speră ca prin această jertfă
fata va trăi prin alţi copii. Imagini din sala
de prelevare organe. Declaraţie medic și
faptul că încadrarea șoferului se va
schimba din vătâmare în omor din culpă,
deoarece victima a murit.

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;

07.04.2015 13:00 Ştirile Pro
TV

02'09" (rep. 20.17 - 22.26, sel protv843) Titlu:
Drumul crucii. La Bistriţa, o trupă de actori
au pus în scenă, pe străzile orașului, drumul
crucii - drumul spre Golgota și crucificarea
lui Iisus. S-au difuzat imagini cu scena de
tearu în care personajul Iisus apare plin de
răni pe trup și sânge pe veșminte, este
biciuit și lovit, își cară crucea imensă de
lemn, este crucificat. Toate acestea sunt
însoţite de o coloană sonoră care
accentuează suferinţa. Mulţimea este
vizibil marcată de scenele văzute.

art. 29 alin 2 - Înainte de
difuzarea unor imagini şocante, a
unor scene de violenţă sau cu
impact emoţional negativ care
pot impresiona în mod neplăcut
telespectatorii, aceştia vor fi
avertizaţi verbal „Atenţie!
Imagini care pot afecta
emoţional telespectatorii.”,
menţiune ce va fi şi afişată static
şi lizibil; radiodifuzorii nu pot
prezenta scene de violenţă în
mod repetat în cadrul aceleiaşi
producţii audiovizuale.

07.04.2015 13:00 Ştirile Pro
TV

01'44" (rep. 26.13 - 27.57, sel. protv843) Titlu:
Fetiţă arsă în casă. O fetiţă de 7 luni din
Bihor a ars în casă, după ce mama a ieșit
pentru a aduce lemne pentru foc. Imagini
cu mama îndurerată a copilei - dă
declaraţii, dar și cu sicriul copilei. Imagini
de arhivă cu un loc afectat de flăcări.
Imagini neblurate cu un minor prezent în
cadru.

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;

07.04.2015 17:00 Ştirile Pro
TV

03'24" (rep. 58.33, sel. protv846 - rep. 01.57, sel.
protv847) Titlu: Patru vieţi salvate. Tânăra
Dora, fata de 16 ani care a fost lovită de un
autoturism al căui șofer a fugit de la locul
accidentului, a intrat în moarte cerebrală,
iar familia a fost de acord cu prelevarea
organelor. S-au difuzat fotografii cu minora
de când era în viaţă, precum și cu șoferul
care a provocat accidentul. Faţă de știrea
de la ora 22:00, 6 aprilie, aceasta a cuprins
și o scurtă declaraţie a tatălui fetei care
spune, plângând, că speră ca prin această
jertfă fata va trăi prin alţi copii. Imagini
din sala de prelevare organe. De
asemenea, prietenii fetei i-au dedicat o
melodie tristă, pe al cărui fundal au rulat
fotografii ale acesteia. Declaraţie medic și
faptul că încadrarea șoferului se va
schimba din vătâmare în omor din culpă,
deoarece victima a murit.

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei.
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07.04.2015 17:00 Ştirile Pro

TV
01'45" (rep. 01.59 - 03.44, sel. protv847) Titlu:

Fetiţă arsă în casă. O fetiţă de 7 luni din
Bihor a ars în casă, după ce mama a ieșit
pentru a aduce lemne pentru foc. Imagini
cu mama îndurerată a copilei - dă
declaraţii, dar și cu sicriul copilei. Imagini
de arhivă cu un loc afectat de flăcări.
Imagini neblurate cu un minor prezent în
cadru.

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;

07.04.2015 19:00 Ştirile Pro
TV

04'34" (rep. 57.35, sel. protv848 - rep. 02.09, sel.
protv849) Titlu: Frumoasa Dora n-a pierit
în zadar. Tânăra Dora, fata de 16 ani care a
fost lovită de un autoturism al căui șofer a
fugit de la locul accidentului, a intrat în
moarte cerebrală, iar familia a fost de
acord cu prelevarea organelor. S-au difuzat
fotografii cu minora de când era în viaţă,
precum și un film video în care aceasta
vorbește - sursa: facebook. De asemenea,
s-a difuzat și o scurtă declaraţie a tatălui
fetei care spune, plângând, că speră ca
prin această jertfă fata va trăi prin alţi
copii. Imagini cu pacienţii care vor
beneficia de organele fetei. din sala de
prelevare organe.

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;

07.04.2015 19:00 Ştirile Pro
TV

02'58" (rep. 14.49 - 17.47, sel. protv849) Titlu:
Dependenţa de jocuri poate distruge. În
legătură cu sinuciderea bărbatului de 27 de
ani care avea o dependenţă faţă de jocurile
de noroc, s-a prezentat o știre care sublinia
ideea că un astfel de viciu este o boală
psihică. punct de vedere medic psihiatru
care susţine că astfel de vicii uneori sunt
mai periculoase decât consumul de
droguri. S-au difuzat fotografii cu Marian.

art. 46, alin 2 Cod - Furnizorii de
servicii media audiovizuale au
obligaţia de a respecta
demnitatea şi anonimatul
persoanelor cu tulburări psihice.
(Deși în conţinutul știrii se
specifică faptul că ar fi vorba de o
problemă de ordin psihic, nu s-a
păstrat anonimatul sinucigașului
- imaginile cu bărbatul nu au fost
blurate, i s-a precizat prenumele)

07.04.2015 22:30 Ştirile Pro
TV

03'13" (rep. 22.58 - 26.11, sel. protv852) Titlu:
Frumoasa Dora n-a pierit în zadar. Tânăra
Dora, fata de 16 ani care a fost lovită de un
autoturism al căui șofer a fugit de la locul
accidentului, a intrat în moarte cerebrală,
iar familia a fost de acord cu prelevarea
organelor. S-au difuzat fotografii cu minora
de când era în viaţă, precum și un film
video în care aceasta vorbește - sursa:
facebook. De asemenea, s-a difuzat și o
scurtă declaraţie a tatălui fetei care spune,
plângând, că speră ca prin această jertfă
fata va trăi prin alţi copii. Imagini cu
pacienţii care vor beneficia de organele
fetei. din sala de prelevare organe.

art. 17, alin. 2 Cod -
Radiodifuzorii nu pot difuza
imagini de la locul tragediei sau
imagini care arată suferinţele
prin care trec membrii familiei;
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07.04.2015 22:30 Ştirile Pro

TV
03'02" (rep. 35.31 - 38'33", sel. protv852) Titlu:

Dependenţa de jocuri poate distruge. În
legătură cu sinuciderea bărbatului de 27 de
ani care avea o dependenţă faţă de jocurile
de noroc, s-a prezentat o știre care sublinia
ideea că un astfel de viciu este o boală
psihică. punct de vedere medic psihiatru
care susţine că astfel de vicii uneori sunt
mai periculoase decât consumul de
droguri. S-au difuzat fotografii cu Marian.

art. 46, alin 2 Cod - Furnizorii de
servicii media audiovizuale au
obligaţia de a respecta
demnitatea şi anonimatul
persoanelor cu tulburări psihice.
(Deși în conţinutul știrii se
specifică faptul că ar fi vorba de o
problemă de ordin psihic, nu s-a
păstrat anonimatul sinucigașului
- imaginile cu bărbatul nu au fost
blurate, i s-a precizat prenumele)

Având în vedere conţinutul ştirilor exemplificate mai sus, membrii
Consiliului au constatat că, prin prezentarea acestora, radiodifuzorul nu a ţinut
cont de obligaţia instituită în sarcina sa de a lua toate măsurile legale, astfel
încât programele de ştiri să se supună cerinţelor de protecţie a copiilor şi a
vizionării în familie (articolele 17 alin. (1, 2) şi 29 alin. (2), precum şi a celor ce
protejează demnitatea umană (art. 46 alin. (2) din Codul audiovizualului.

Legiuitorul a instituit, la art. 17 şi art. 29 din Codul audiovizualului,
prevederi obligatorii pentru radiodifuzori referitoare la intervalul orar de difuzare a
unor programe audiovizuale, în scopul protejării minorilor, precum şi la
avertizarea cu privire la impactul ce ştirea îl poate avea asupra tuturor
categoriilor de public, norme pe care radiodifuzorul nu le-a respectat.

Astfel, potrivit art. 17 alin. (1) din Codul audiovizualului, în intervalul orar
06.00-22.00, nu pot fi difuzate programe care conţin descrieri ori reconstituiri ale
unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale ori practici
oculte, altele decât cele de ficţiune.

Având în vedere descrierile şi detaliile referitoare la cazurile de
omucideri/sinucideri prezentate, precum şi caracterul repetitiv al acestora,
Consiliul a apreciat că radiodifuzorul a depăşit cadrul unei informări a publicului,
cu consecinţa afectării dezvoltării morale şi mentale a copiilor.

Membrii Consiliului apreciază că un astfel de conţinut poate avea influenţă
negativă asupra sănătăţii şi dezvoltării mentale a minorilor, dat fiind faptul că
aceştia îşi formează capacitatea de a aprecia ceea ce este corect şi ceea ce
este greşit, noţiunile de bine şi rău, precum şi seturile de valori prin observare şi
imitaţie.

Mediatizarea excesivă a unor astfel de cazuri, însoţită de descrieri şi/sau
reconstituiri, poate fi deosebit de nocivă pentru adolescenţi şi tineri, a căror
concepţie despre viaţă este în formare şi faţă de care societatea trebuie să fie
responsabilă, inclusiv prin modul în care prezintă astfel de cazuri tragice.

De asemenea, alin. (2) al art. 17 din Codul audiovizualului interzice
difuzarea de imagini de la locul tragediei sau imagini care arătau suferinţele prin
care trec membrii familiei ori ale altor persoane apropiate victimei sau familiei
acesteia, dispoziţii pe care radiodifuzorul nu le-a respectat.

Cu privire la art. 29 alin. (2) din Codul audiovizualului, acesta stabileşte în
sarcina radiodifuzorilor obligaţia ca, „înainte de difuzarea unor imagini şocante, a
unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în
mod neplăcut telespectatorii”, aceştia să fie avertizaţi verbal: "Atenţie! Imagini
care pot afecta emoţional telespectatorii.", menţiune ce va fi şi afişată static şi
lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul
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aceleiaşi producţii audiovizuale. Astfel cum reiese din Fişa analitică de
constatări, radiodifuzorul nu a făcut menţiunile respective şi a prezentat, în mod
repetat, ştiri cu impact emoţional negativ pentru telespectatori, fără să ţină cont
de norma invocată.

Membrii Consiliului au constatat şi încălcarea prevederilor art. 46 alin. (2)
din Codul audiovizualului, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale
au obligaţia de a respecta demnitatea şi anonimatul persoanelor cu tulburări
psihice. Astfel, a fost difuzată, în mod repetat, o ştire referitoare la sinuciderea
unei persoane care ar fi avut probleme de ordin psihic (dependenţa de jocuri de
noroc), nefiind păstrat anonimatului acesteia - imaginile cu bărbatul nu au fost
blurate şi i s-a precizat prenumele.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al
Audiovizualului consideră că difuzarea emisiunilor cu un astfel de conţinut
trebuie făcută cu responsabilitate, ca măsură de protecţie psihică şi emoţională a
minorilor, dar şi a celorlalte categorii de public telespectator.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului,
Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. cu somaţie
publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost
adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (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.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV

02.6/19.12.1995 şi decizia de autorizare nr. 163.1-6/26.04.2005.pentru postul de
televiziune PRO TV), se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată
în legalitate pentru încălcarea prevederilor articolelor 17 alin. (1, 2), 29 alin. (2)
şi 46 alin. (2) 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 ulterioare,
radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. 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 postul PRO TV cu
somaţie publică, întrucât, în cadrul unora dintre ediţiile informative difuzate în
perioada 01 – 07 aprilie 2015, radiodifuzorul nu a ţinut cont de obligaţia instituită
în sarcina sa de a lua toate măsurile legale, astfel încât programele de ştiri să se
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supună cerinţelor de protecţie a copiilor şi a vizionării în familie, precum şi a
celor ce protejează demnitatea umană.

În cadrul acestor ediţii au fost prezentate, în intervalul orar 06.00-22.00,
informaţii ce au conţinut descrieri ori reconstituiri ale unor omucideri/sinucideri,
mutilări/automutilări sau tehnici criminale, faptă interzisă de art. 17 din Codul
audiovizualului, în scopul protejării minorilor.

De asemenea, a fost difuzată, în mod repetat, o ştire referitoare la
sinuciderea unei persoane cu probleme de ordin psihic, nefiind păstrat anonimat
acesteia, astfel cum impun dispoziţiile art. 46 din Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu
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