
 

 

 
Decizia nr. 245 din 10.03.2020 

privind sancționarea cu somație publică  a S.C. PRO TV S.R.L.   
cu sediul în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, cam. 101, sector 2 

C.U.I. 2835636 
Fax: 031/825.04.13 

 
- pentru postul  PRO TV 

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

   

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 martie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcția de specialitate în 
baza  recșamației înregistrate sub nr. 1235/07.02.2020 cu privire la emisiunea “Românii au 
Talent”, ediția din 07 februarie 2020.   

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L.  (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 02.7/19.12.1995 eliberată la data de 26.07.2018, decizia de 
autorizare nr. 163.1-8/26.04.2005 eliberată la data de 26.07.2018). 
   În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării unor secvențe din 
înregistrare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a 
încălcat prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.   

Potrivit dispoziţiilor invocate:  
   Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă: 
       b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen; 

 
În fapt, postul de televiziune ProTV a difuzat în data de 07.02.2020, în intervalul orar 

20:30 – 23:45, emisiunea Românii au talent, cu încadrarea AP. 
Redăm din raportul de monitorizare cu privire la aspectele reținute de Consiliu: 
“Sel. mică (20, 42:10  - 52:00), interval orar 20:42 – 20:52, repere:  

Un concurent de culoare George, cu numele de scenă Gummi Guru sau Rubber Guru, 
din Ghana, dar cetățean german, a avut un număr de dans și contorsionism. Concurentul este 
cu bustul gol și îmbrăcat cu o pereche de pantaloni mulați. 

00:10 Florin Călinescu comentează la apariția pe scenă a concurentului: Dar 
pantalonii ăia nu sunt în regulă, în față acolo … 

03:40 Spre finalul reprezentației, Florin Călinescu merge spre Andi Moisescu și îl 
întreabă: Tu vezi ce are în pantaloni? Ce șarpe are în pantaloni? 

După evoluția pe scenă a concurentului membrii juriului comentează prestația acestuia: 
05:10 Andi Moisescu: Ai atins limita pe care eu nu o credeam posibilă, ai și depășit-o, 

sper din tot sufletul să nu te întorci de pe planeta de pe care ai venit și să rămâi în continuare 
cu noi ca să poți să participi și la semi-finală. Ești peste orice tirbușon, vă spun, e și peste 
tirbușon … acela e subțire, nu are nicio treabă. 
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05:34 Andi Moisescu: Maestre, v-am văzut …  știu că pentru dumneavoastră nu 
reprezintă o performanță atât de mare pentru că … 

Florin Călinescu: De asta rămâne câmpul nelucrat … Știi ce este enervant, 
George? Că râzi într-una așa … 

Andra: Nu te doare nimic. 
Florin Călinescu: Ți se pare un fleac … ne-ai ciuruit … Mai multă seriozitate te rog! Nu 

mai râde, așa, te rog frumos, puțină seriozitate! … Eu nu pot să-mi leg șireturile! Și tu vii să 
mă înfrunți aici! Nu mai știu cu ce fac pipi de multe ori! M-ar ajuta măcar vreo 12 grade să 
pot să mă aplec. 

Andra apreciază reprezentația concurentului, ca de 10. 
06:40 Mihai Petre: Adevărul e că Andra, la un moment dat, mă întreba dacă ești cu fața 

sau ești cu spatele, dar nu am vrut să mă bag. 
Andra: Și m-a lămurit Mihai, mi-a zis unde trebuie să mă uit ca să văd. 
Mihai Petre: Nu da din casă. Eu i-am explicat că poate să-și ia niște repere … 
Florin Călinescu: Acesta e alt subiect. După ce că ești foarte periculos, mai vii și 

cu șarpele la tine. Asta ne mai trebuia, să ne ia anaconda și să ne ascundă. 
Mihai Petre: Eu am încercat să explic mai elegant că trebuie să fie mai atentă și își va 

da seama. 
Florin Călinescu: Vino și tu cu un colibri, cu ceva, ce avem noi ca natură în 

România, dar tu vii cu Anaconda 3, cu Jennifer Lopez și cu astea … Bine că îl dresezi și 
îl ții sub control, că la un moment dat și ție nu îți mai era clar pe unde e. Doamne 
Dumnezeule. Da, pericolul acolo e. 

09:05 Florin Călinescu, comentează după ce concurentul a părăsit scena și a primit 
calificativele: Dar cum să ai  … bip … cât corpul, mă? Acest comentariu nu se regăsește în 
reluarea emisiunii din data de 08.02.2020. 

Andi Moisescu: Stai, că el e șocat! Îți dai seama că orice pălește de aici încolo?” 
Conform raportului, emisiunea a fost difuzată în reluare în data de 08.02.2020, în 

intervalul orar 15:45 – 19:00, cu încadrarea AP. Cu excepția momentului de la reper 
09:05, toate celelalte aspecte au fost regăsite și în emisiunea difuzată în reluare. 

După analizarea raportului și vizionarea selecției înregistrării, membrii Consiliului au 
apreciat că respectivul conținut audiovizual a fost difuzat cu încălcarea prevederilor legale 
privind protecția minorilor care interzic difuzarea, în intervalul orar 6,00 - 23,00, a 
producțiilor care prezintă  limbaj sau comportament trivial, vulgar.  

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că unele dintre comentariile membrilor juriului 
referitor la protagonistul momentului artistic au avut o tentă vulgară, trivială, nepotrivită 
pentru ora de difuzare a conținutului prezentat publicului telespectator (20.42-20.52 sau, 
în reluare, 15.45 -19.00) de natură să contravină prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din 
Codul audiovizualului, mai ales în condițiile în care emisiunea nu a fost difuzată în direct, 
ci înregistrată, formată din montaje.   

Având în vedere cele constatate, membrii Consiliului au propus sancționarea 
radiodifuzorului  cu somație publică.  

Supusă la vot, propunerea de sancționare 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) și alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
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DECIZIE: 
 

Art. 1 Radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. (nr. S-TV 02.7/19.12.1995 eliberată la data 
de 26.07.2018, decizia de autorizare nr. 163.1-8/26.04.2005 eliberată la data de 
26.07.2018 pentru postul PRO TV) se sancţionează cu somație publică de intrare în 
legalitate de îndată pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului 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 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 cu somație publică postul PRO 
TV, deoarece, în cadrul emisiunii “Românii au talent”, ediția din 7 februarie 2020, a difuzat, 
la o oră nepotrivită, comentarii cu caracter vulgar, faptă de natură să contravină 
prevederilor legale referitoare la protecția minorilor.  

Conform dispozițiilor art. 18 din Codul audiovizualului, în intervalul orar 6,00 - 23,00, 
nu pot fi difuzate producţii care prezintă limbaj sau comportament trivial, vulgar sau 
obscen.” 

 

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

 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

 
MARIA MONICA GUBERNAT  

 
 

 

 

 

   

Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene, 

 Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 

 

 


