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Decizia nr. 300 din 14.03.2019
privind sancţionarea cu somaţie a S.C. PROTON PRODUCTION S.R.L.

cu sediul în, Ploieşti, Bd. Republicii, nr. 301, Hala 1, jud. Prahova
CUI 18062189

- pentru postul de televiziune PLOIEŞTI TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 martie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea
prevederilor legale din domeniul audiovizualului de către postul PLOIEŞTI TV în perioada 19-
25.02.2019.

Postul de televiziune PLOIEŞTI TV aparţine S.C. PROTON PRODUCTION S.R.L.
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 683.1/19.09.2013 eliberată la 28.02.2019 şi decizia de
autorizare nr. 1896.1-1 / 27.11.2018 eliberată la 28.02.2019).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. PROTON PRODUCTION S.R.L. a încălcat prevederile art. 29 alin. (2) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările
şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 29 (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 vă pot afecta emoţional.", menţiune ce va fi şi afişată
static şi lizibil; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul
aceleiaşi producţii audiovizuale.

În fapt, conform raportului de monitorizare, în data de 20.02.2019, în cadrul principalei
ediţii informative, ”Ştiri Ploieşti TV”, difuzată începând cu ora 18,00, postul de televiziune
Ploieşti TV, a prezentat ştirea ”Accident grav, la Loloiasca”, fără ca telespecatorii să fie
avertizaţi. Ştirea a avut următorul conţinut:

Ştire 20.02.2019: reper orar: 18:00 – 18:01:
”Un accident cumplit s-a produs în noaptea de marţi spre miercuri pe DN 1B, la

Loloiasca. Din primele informaţii, în jurul orei 1 şi 40 de minute, şoferul unui AUDI a intrat în
depăşirea unui tir şi a lovit frontal un autoturism Dacia Logan. Din păcate şoferul Loganului a
decedat pe loc. Trei persoane se aflau în Audi iar două au fost rănite. Maşina acestora a luat
foc şi a ars în totalitate. Potrivit Serviciului de Ambulanţă Prahova bilanţul victimelor a ajuns
la 6 persoane implicate. Şoferul maşinii lovite în plin, un bărbat de 40 de ani din Piteşti, a
decedat. Conducătorul autoturismului care a intrat în depăşire, un brailean de 35 de ani, se
află în stare gravă la spital, în comă de gr. III. Alte 2 persoane, 2 bărbaţi, pasageri în maşina
bărbatului din Brăila, de 31 şi respectiv 33 de ani, au fost şi ei duşi cu ambulanţe le la spital.
Au suferit traumatisme toracice, abdominale şi de şold. Serviciul de Ambulanţă Judeţean
Prahova a intervenit cu un echipaj cu medic şi alte 3 cu asistente. Şi salvatorii de la ISU
Prahova s-au chinuit vreme bună să scoată victimele dintre fiarele contorsionate.”

Potrivit raportului, pe toată durata difuzării ştirii au fost prezentate imagini de la locul
accidentului cu impact emoţional negativ. Această ştire a fost difuzată în reluare la orele
19:00, 20:00, 22:00 şi în data de 21.02.2019 la orele 01:00, 08:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00.
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Astfel, după analizarea raportului de monitorizare privind conţinutul ştirii difuzată în

data de 20 februarie 2019 sub titlul „Accident grav, la Loloiasca”, Consiliul a constatat
încălcarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Codul audiovizualului, care impun 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 vă pot afecta emoţional.", menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil.

Membrii Consiliului au constatat că, aşa cum rezultă din conţinutul ştirii, radiodifuzorul
nu a avertizat publicul cu privire la posibilul impact emoţional al imaginilor nici verbal şi nici
static, pe ecran, aşa cum impun prevederile legale, deşi aceasta a fost difuzată în cadrul mai
multor emisiuni informaţive difuzate în zilele de 20 şi 21 februarie 2019.

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 cu somaţie publică.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din
aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
Art. 1 Radiodifuzorul S.C. PROTON PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală

nr. TV-C 683.1/19.09.2013 eliberată la 28.02.2019 şi decizia de autorizare
nr. 1896.1-1/ 27.11.2018 eliberată la 28.02.2019 pentru postul de televiziune PLOIEŞTI TV)
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate de îndată pentru încălcarea
dispoziţiilor art. 29 alin. (2) 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 nr. 504/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe postul PLOIEŞTI TV,
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 PLOIEŞTI
TV, deoarece, ştirea sub titlul „Accident grav, la Loloiasca”, difuzată în cadrul buletinelor
informative din 20 şi 21 februarie 2019 a fost prezentată cu încălcarea prevederilor art. 29 din
Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor legale, radiodifuzorii sunt obligaţi 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 vă pot afecta emoţional.", menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


