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Decizia nr. 505 din 13.10.2015
privind somarea S.C. PRO TV S.A.
- pentru postul de televiziune PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 octombrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la
modul în care mai multe posturi de televiziune au reflectat, fie în emisiunile
informative din zilele de 28 – 29 mai 2015, fie în alte emisiuni, din perioada
respectivă, o ştire cu carácter violent. Acest raport a cuprins, între altele, şi
constatările cu privire la emisiunile informative „Ştirile PRO TV” difuzate de postul
PRO TV în zilele de 28 şi 29.05.2015, în care a fost transmisă respectiva ştire.
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).
După analizarea raportului şi vizionarea unor înregistrări, membrii Consiliului
au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat prevederile art. 29
alin. (1) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).
Conform dispoziţiilor invocate:
- art. 29 alin. (1): Programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de
protecţie a minorilor şi vizionării în familie.
În fapt, postul de televiziune PRO TV a difuzat în zilele de 28 şi 29 mai 2015
ştirea referitoare la cazul unui taximetrist care a fost agresat de fiul unui bărbat pe
care taximetristul l-a lovit cu maşina, ştirile fiind, aşa cum rezultă din raport, însoţite
de imagini care surprind agresiunea.
Astfel, potrivit „Notei” din cadrul raportului prezentat în şedinţa publică,
„imaginile au mai fost difuzate şi de posturile”:
“2.Pro TV la Ştirile Pro TV cu avertizare verbală şi scrisă, neblurate, din:
- 28.05.2015, cu titlul Taximetrist bătut în stradă, la orele 19.00
(rep.59.31-01.21, ProTV-2072), şi 22.47 (rep.46.19-48.14, ProTV-2076);
- 29.05.2015, cu titlul Taximetrist bătut în stradă, la ora 07.03 (rep.03.1305.05, ProTV-2085), cu titlul Agresorul, identificat, la orele 13.09 (rep.09.2210.10, ProTV-2091), 17.27 (rep.27.01-27.36, ProTV-2095) şi cu titlul Bătăuş
identificat, la ora 19.15 (rep.15.00-15.38, ProTV-2085).”
Aşa cum rezultă din raport, imaginile neblurate la care se face referire
prezentau momentul în care taximetristul a fost agresat (împins şi lovit cu picioarele,
până are pierderi de cunoştinţă).
De asemenea, conform concluziilor raportului, pe care le redăm în extras cu
privire la postul PRO TV, “imaginile la care face referire petentul au fost difuzate şi
de către alte posturi de televiziune, în cadrul jurnalelor de ştiri. Redăm mai jos
condiţiile în care aceste imagini au fost difuzate în cadrul buletinelor informative”:
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Analizând materialele prezentate, membrii Consiliului au considerat că
radiodifuzorul nu a respectat normele legale din domeniul audiovizual care impun ca
programele de ştiri să fie difuzate cu respectarea cerinţelor de protecţie a minorilor şi
a vizionării în familie.
Consiliul a constatat că difuzarea unor imagini cu caracter violent, făcută fără ca
acestea să fie blurate, a fost de natură a afecta creşterea şi educaţia minorilor,
deoarece vârsta nu le oferă încă suficient discernământ şi cunoştinţe acestora.
În scopul asigurării protecţiei minorilor, legiuitorul a instituit norme cu privire la
difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a acestora,
iar în acest sens, protecţia copiilor se realizează, în principal, fie prin interdicţia de a
difuza programe sau subiecte care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi
morală a copiilor, fie prin programarea acestora în intervale orare la care copiii nu au
acces audio sau video la programele respective.
Având în vedere efectele pe care materialele prezentate le pot avea asupra
copiilor, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare
în legalitate, constatând că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 29 alin. (1)
din Codul audiovizualului, potrivit cărora programele de ştiri şi de actualităţi se supun
cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie.
Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii
Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. cu somaţie
publică.
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 art. 29 alin. (1) 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
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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 unor ediţii de ştiri din 28 şi 29 mai 2015, difuzate la ore
accesibile minorilor, au fost prezentate imagini cu caracter violent, fără ca acestea să fie
blurate.
Conform art. 29 din Codul audiovizualului, programele de ştiri şi de actualităţi se
supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
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