
 

 

Decizia nr. 288 din 22.09.2021 
privind somarea 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 

E-mail: gd_office@protv.ro    Fax: 031/825.04.13 
 

- pentru postul  PRO TV 
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, sector 2 

 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Monitorizare în 
baza reclamației înregistrate sub nr. 3227/07.04.2021, cu privire la difuzarea unor 
grupaje de autopromovare a unor filme artistice ce au conţinut promo-uri difuzate în 
data de 7 aprilie 2021 de postul PRO TV. 

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 şi 
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 
înregistrarea promo-ului pentru filmul artistic ”Obsesia trecutului”, difuzat de 3 ori, în data 
de 7 aprilie 2021, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L.     
a încălcat prevederile art. 24 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului).   

Potrivit dispoziţiilor invocate: Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 
23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de 
culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă; fac 
excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în 
cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00. 

În fapt, postul de televiziune Pro TV a difuzat în data de 07.04.2021, în cadrul 
emisiunii ”Ce spun românii”, un grupaj de publicitate urmat de un mesaj de avertizare și de 
un grupaj de autopromovare (în jurul orei 18:50) pentru programele ce urmează a fi 
difuzate pe post. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
S1 (rep. 48.00-55.38, sel 7-18) Grupajul de autopromovare a avut următoarea structură: 
 Rep. 05.51 S1 – Promo film artistic ”Obsesia trecutului”; Vineri, 23:00; semn de 

avertizare 15  
             (durata: 30 sec); 
Descriere:  
O femeie sărută un bărbat (în prim-plan se văd capetele celor două personaje). 
Text titrat pe ecran: Bine ai venit acasa doamnă Connover. 
Apoi, mâna bărbatului mângâie coapsa femeii trecând de la genunchi înspre șold.  
Ulterior, sunt prezentate două femei care stau la o masă și consumă o băutură. Femeia blondă îi 

spune celei brunete (text titrat pe ecran): A existat un moment în care voiam să ne împăcăm... 
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Voce femeie (text titrat pe ecran): Dar te-a întâlnit pe tine. 
În imagine apar femeia brunetă alături de un bărbat și o fetiță. În timp ce se plimbau, femeia 

brunetă s-a adresat bărbatului (text titrat pe ecran): E timpul s-o anunțăm pe Tessa că ne căsătorim. 
Următoarea secvență prezintă o femeie mai în vârstă care se așează pe canapea lângă cea 

blondă. 
Voce femeie (text titrat pe ecran): David își continuă viața. Ar trebui să faci și tu la fel. 
În imagine sunt înfățișați cuplul și fetița care întră în locuință. Apoi, cuplul este prezentat în 

prim-plan, femeia râzând în timp ce își dă capul pe spate (se văd capetele personajelor). 
Scena următoare o arată pe femeia blondă stând întinsă în pat. 
Femeia blondă către femeia mai în vârstă (text titrat pe ecran): Mamă! 
Voce din off: Când dragostea se termină... 
Cuplul este prezentat în timp ce dansează, apoi separat sunt arătate cele două femei. 
Voce femeie (text titrat pe ecran): Cât de bine o cunoști pe Julia? 
În timp ce se desprinde din îmbrățișare, bărbatul spune femeii blonde (text titrat pe ecran): La 

revedere. 
Voce din off: ... începe obsesia. 
Cu un pahar de băutură în mână, femeia blondă se uită la o fotografie pe ecranul laptop-ului în 

care apare cuplul în timp ce erau în pat. 
Femeia blondă îi spune celei brunete: Știu exact ce încerci să faci! 
Apoi, femeia blondă o urmărește pe scări pe cea brunetă. Cele două femei se înfruntă, cea 

blondă spunând (text titrat pe ecran): Asta e viața mea! 
Femeia blondă încearcă s-o lovească pe cealaltă care țipă. În scena următoare, în prim-plan (fără 

a se vedea fețele personajelor), femeia brunetă ține un cuțit în mâini îndreptat spre femeia blondă. La 
final, este prezentată femeia blondă care ridică brațul pentru a-și lovi adversara.  

Voce din off: ”Obsesia trecutului”. Premiera vineri, la Pro TV. 
Promo-ul s-a încheiat cu un ecran neutru pe care era titrat: OBSESIA TRECUTULUI; VINERI 

23:00 PREMIERĂ; Înscrisul cu caractere de culoare roșie nu a fost lizibil. 
În partea dreapta-sus a ecranului a fost afișat: PREMIERĂ Obsesia trecutului; Vineri; 23:00. 
În partea dreapta-jos a ecranului a fost afișat semnul de avertizare 15. 

 

(rep 05.21 S1) Promo film artistic ”Obsesia trecutului”; Vineri, 23:00; semn de avertizare 15 
(durata: 30 sec) – difuzat de 3 ori, la orele 16:48, 18:50, 21:23; 

 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând secvenţe din grupajele de 
autopromovare a filmului artistic „Obsesia trecutului”, grupaje ce au conţinut promo-ul 
pentru acest film, difuzat de trei ori, în data de 7 aprilie 2021, respectiv, la ora 16.48, 
apoi, în cadrul emisiunii „Românii au talent” (în jurul orei 18.50) şi, ulterior, la ora 21.23, 
membrii Consiliului au constatat că, deşi, radiodifuzorul a prezentat cu semnul de 
avertizare “15”, acest promo pentru filmul menţionat, acesta a fost prezentat la ore 
necorespunzătoare în raport de ora de difuzare a producţiei şi de încadrarea acesteia.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul ar fi trebuit să difuzeze acest 
promo pentru filmul artistic “Obsesia trecutului”, ţinând cont de ora de difuzare a încadrării 
lui, respectiv, după ora 22.00, ca fiind program interzis minorilor sub 15 ani, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 24 alin. (1) din Codul audiovizualului, ca măsură de protecţie a copiilor. 

Or, prin prezentarea acestui promo, de trei ori, în data de 7 aprilie 2021, pentru filmul 
artistic menţionat ca fiind producţie încadrată cu semnul de avertizare „15”, ce poate fi 
difuzată după ora 22.00, radiodifuzorul nu a asigurat o protecţie reală a publicului minor, 
întrucât, deşi la momentul transmiterii acestui promo a fost afişat semnul de avertizare „15”, 
minorii  au avut acces neîngrădit la vizionare, având în vedere orele de difuzare menţionate 
anterior.  

În calitate de garant al interesului public, Consiliul consideră că nerespectarea de către 
radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze 
dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora, având în vedere nevoia de protecţie şi de 
îngrijire specială, generată de lipsa de maturitate fizică şi intelectuală. 
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În conformitate cu dispoziţiile legale din domeniul audiovizualului, în cadrul serviciilor 
de programe trebuie să se asigure protecţia minorilor, care se realizează, în principal, fie 
prin interdicţia de a difuza programe ce pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală şi 
morală a copiilor, fie prin programarea acestora în intervale orare la care aceştia nu pot 
avea acces la vizionarea lor. 

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancționarea 
radiodifuzorului  cu somaţie 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 (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.R.L. având licenţa audiovizuală nr. S-TV 
02.7/19.12.1995, eliberată la data de 26.07.2018 şi decizia de autorizare nr. 163.1-
8/26.04.2005, eliberată la data de 26.07.2018, pentru postul PRO TV, se sancţionează 
cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 24          
alin. (1) 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 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 somaţie publică postul          
PRO TV, întrucât, promo-ul difuzat de trei ori, în data de 7 aprilie 2021, pentru un film 
artistic a fost prezentat la ore necorespunzătoare în raport de încadrarea acestui film, fapt 
de natură să încalce prevederile din domeniul audiovizual în materie de protecţie a copiilor”.  

 

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

 
VICEPREŞEDINTE,  

 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 
 

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 


