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Decizia nr. 21 din 10.01.2019
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 10 ianuarie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza
reclamaţiilor referitoare la utilizarea în mod incorect a denumirilor “stelist” sau “stelişti” în
cadrul unor informaţii difuzate de postul PRO X, informaţii ce privesc, de fapt, echipa de
fotbal FCSB.

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 dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a încălcat prevederile
art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia
să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi
evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

În fapt, cu privire la utilizarea în mod incorect a denumirii “Steaua” pentru echipa
FCSB Consiliul a decis în şedinţa sa publică din data de 31 octombrie 2017 atenţionarea
publică a radiodifuzorilor pentru respectarea dispoziţiilor legale din domeniul audiovizualului
referitoare la informarea corectă a publicului, atenţionare transmisă posturilor de radio şi
televiziune la începutul lunii noiembrie 2017.

Direcţia de specialitate din cadrul CNA a întocmit rapoarte de monitorizare în baza
reclamaţiilor înregistrate ulterior datei de 7 noiembrie 2017 referitoare la utilizarea în mod
incorect a denumirilor “stelist” sau “stelişti” în cadrul unor informaţii difuzate de postul PRO
X în zilele de 08 şi 10 mai 2018, precum şi în 10 iulie 2018, informaţii ce privesc, de fapt,
echipa de fotbal FCSB.

Redăm fragmente din aceste rapoarte:
“Conform înregistrărilor primite de la radiodifuzor, postul de televiziune PRO-X a

difuzat în data de 06.05.2018, în intervalul orar 10:15-11:15, emisiunea Ora exactă în
sport, moderată de Dan Pavel. În colțul din stânga-sus al ecranului a fost afișată mențiunea
DIRECT.

Invitat în studio: Florin Caramavrov (în cadrul emisiunii, nu a fost precizată, scris sau
verbal, calitatea acestuia).

Intervenții telefonice directe: Bogdan Mara, director sportiv CFR Cluj.
Intervenții telefonice înregistrate: Gigi Becali (pe ecran a fost titrat: PATRON

FCSB).
Titrare pe ecran:
STELIȘTII, OLTENII ȘI ARDELENII
La ora 10:24, a fost difuzată o imagine cu siglele următoarelor echipe de fotbal:
 FCSB, având titrat, deasupra siglei, textul: STELIȘTII;



2
 CS Universitatea Craiova, având titrat, deasupra siglei, textul: OLTENII;
 CFR Cluj, având titrat, deasupra siglei, textul: ARDELENII.

 În următorul cadru, cele trei sigle au fost amplasate pe un teren de fotbal
având forma hărții României, în mijlocul căruia a aterizat o minge de fotbal.
Siglele echipelor de fotbal au fost poziționate pe hartă, în dreptul localității în
care se află clubul sportiv pe care îl reprezintă.

 Sub hartă a fost afișat, cu majuscule de culoare albă, următorul text:
STELIȘTII, OLTENII ȘI ARDELENII.

 Imaginile au fost însoțite de un fond sonor cu aclamațiile suporterilor de pe
stadion și cu fluieratul arbitrului.

Aceleași imagini au fost redifuzate la orele: 10:32, 10:54.
A fost difuzată o înregistrare cu declarația lui Gigi Becali, prin telefon, despre arbitrajul

meciului dintre CFR Cluj și CS U Craiova și despre deciziile pe care acesta le va lua în
eventualitatea pierderii următorului proces cu CSA. Pe parcursul legăturii telefonice
înregistrate, pe ecran, au fost afișate mențiunea: PRIN TELEFON / GIGI BECALI, PATRON
FCSB și titlul: STELIȘTII, OLTENII ȘI ARDELENII.

Pe parcursul ediției, denumirile Steaua/ Stelei, au fost rostite de 12 ori.

Postul de televiziune PRO-X a difuzat în data de 08.05.2018, în intervalul orar 10:45-
12:30, emisiunea Ora exactă în sport, moderată de Ioana Cosma. În colțul din stânga sus
al ecranului a fost afișată mențiunea DIRECT.

Invitat în studio: Cristi Costache (jurnalist).
Intervenții telefonice directe: Flavius Stoican (antrenor la Poli Iași); Bogdan Mara

(director sportiv CFR Cluj); Gigi Becali (pe ecran a fost titrat: PATRON FCSB); Adrian
Ambrozie (președintele CSM Poli Iași); Adrian Porumboiu.

(…) La ora 11:11, a fost difuzată o imagine cu siglele următoarelor echipe de fotbal:
 FCSB, având titrat, deasupra siglei, textul: STELIȘTII;
 CS Universitatea Craiova, având titrat, deasupra siglei, textul: OLTENII;
 CFR Cluj, având titrat, deasupra siglei, textul: ARDELENII.

În următorul cadru, cele trei sigle au fost amplasate pe un teren de fotbal având forma
hărții României, în mijlocul căruia a aterizat o minge de fotbal. Siglele echipelor de fotbal au
fost poziționate pe hartă, în dreptul localității în care se află clubul sportiv pe care îl
reprezintă.

Sub hartă a fost afișat, cu majuscule de culoare albă, următorul text: STELIȘTII,
OLTENII ȘI ARDELENII.

Imaginile au fost însoțite de un fond sonor cu aclamațiile suporterilor de pe stadion și
cu fluieratul arbitrului.

Aceleași imagini au fost redifuzate la ora 12:04.
Pe parcursul ediției, denumirile Steaua/ Stelei, au fost rostite de 36 ori.

În cadrul ediției din data de 10 iulie 2018, ora 14:00, a emisiunii Ora exactă în sport,
termenii Steaua / Stelei / steliștilor, în relație cu echipa de fotbal FCSB, au fost întâlniți de
11 ori în discuțiile din studio dintre moderator și invitați.”

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în
ciuda atenţionării transmise radiodifuzorilor ulterior şedinţei publice din data de
31 octombrie 2017 referitoare la informarea corectă a publicului, radiodifuzorul a continuat
să asocieze denumirea „Steaua”, cu derivatele „stelist”, „stelişti”, cu evenimente şi jucători ai
echipei FCSB.
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Or, este de largă notorietate faptul că instanţele de judecată au interzis utilizarea

acestui nume în denumirea societăţii comerciale care administrează clubul de fotbal, Fotbal
Club FCSB SA (fost Fotbal Club Steaua Bucureşti SA), iar, între sportivii reprezentând
Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” şi cei ai Fotbal Club FCSB SA (fost Fotbal Club Steaua
Bucureşti SA), echipă de fotbal care evoluează în Liga I a României, nu există identitate.

Faţă de aceste considerente, Consiliul a apreciat că modul în care radiodifuzorul a
înţeles să identifice jucătorii echipei Fotbal Club FCSB SA nu este unul corect şi obiectiv,
care să corespundă realităţii, ci unul de natură să contravină prevederilor art. 3 alin. (2) din
Legea audiovizualului.

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3
alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică a fost
adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea
audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) 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. 3 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, 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 cu somaţie publică postul
PRO X, deoarece, în prezentarea unor informaţii din sport referitoare la fotbal, a continuat să
asocieze denumirea „Steaua” şi derivatele „stelist”, „stelişti”, cu evenimente şi jucători ai
echipei FCSB, ulterior atenţionării publice adresată de CNA radiodifuzorilor în legătură cu
lipsa de identitate a acestor cluburi, situaţie de natură să contravină obligaţiei legale de a
asigura o informare corectă a publicului.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT
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Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu
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