
 
Decizia nr. 35 din 26.01.2021  

privind somarea  S.C. PRO TV S.R.L. 
București, Bd. Pache Protopopescu, nr. 109, sect. 2 

CUI: 2835636 
 

- pentru postu PRO TV 
București, Bd. Pache Protopopescu, nr. 109, sect. 2 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26.01.2021, Consiliul Naţional  

al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, întocmit în 
baza sesizării nr. 12099/16.12.2020, cu privire la emisiunea „Știrile PRO TV” 
difuzată de postul PRO TV, în ziua de 16.12.2020. 

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L. 
(licenţă audiovizuală nr. S-TV 02.7/19.12.1995 şi decizia de autorizare  
nr. 163.1-8/26.04.2005). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul în 
sensul căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie 
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune Pro TV a 
difuzat în data de 16.12.2020, emisiunea informativă Știrile Pro TV sesizată de 
petent, în intervalul 05:59-10:29.  

Prezentatori: Andreea Marinescu și Mihai Dedu. 
La ora 07:26, înainte de a prezenta rubrica de Meteo, Florin Busuioc a făcut 

următorul comentariu: 
Florin Busuioc: Asta e nenorocirea, de fapt. Că micii producători, mici 

comercianți au fost loviți zdravăn de tot, marile companii n-au nicio treabă pân’ la 
urmă. Pentru că de acolo a pornit, frate, toată treaba. De la marile companii. De 
acolo s-a... stârnit această furtună nenorocită. Eu așa cred. Pentru că ăsta nu 
este un virus care a apărut din neant, a apărut spontaneu. Ăsta a fost creat. 
Clar. 

Andreea Marinescu: Așa. 
Florin Busuioc: Nu știu. Așa zic. Eu așa cred.  
Andreea Marinescu: Ia.  
Florin Busuioc: Mă rog, sunt multe discuții pe marginea... 
Mihai Dedu: Sărut mâna, Vali. 
Andreea Marinescu: Bună dimineața, Valeria. 
Florin Busuioc: Bună dimineața, Vali. Sărut mâna. Pe marginea și pe lângă 

acest virus care ne-a nenorocit, eu sper... 
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Andreea Marinescu: Câte semne să-ți mai fac? 
Florin Busuioc: Să-i dau drumul sau ce? 
Andreea Marinescu: Asta zic. 
Vizionând înregistrea şi analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului 

au constatat că emisiunea  „Știrile PRO TV”, din 16.12.2020, a fost difuzată cu 
încălcarea art. 64 alin, (1) lit. b) din Codul audiovizualului, potrivit căruia, în virtutea 
dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media 
audiovizuale trebuie să respecte principiul în sensul căruia informarea cu privire la 
un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod 
imparţial şi cu bună-credinţă. 

În cadrul ediției acestei emisiuni a fost difuzat un comentariu al prezentatorului 
rubricii meteo, dl. Florin Busuioc, care a afirmat că pandemia Covid 19 ar fi fost 
pornită de marile companii, informație care nu este corectă, nu a fost verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă și nici moderatorii emisiunii nu au 
intervenit pentru a face precizările care se impuneau. 

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că respectivul comentariu al 
prezentatorului rubricii „Meteo”, din cadrul emisiunii „Știrile PRO TV” din 16.12.2020, 
nu a fost difuzat cu asigurarea unei informări imparţiale, şi cu bună-credinţă a 
publicului, întrucât nu au fost prezentate și rezultatele cercetărilor oficiale referitoare 
la apariția virusului SARSCOV 2, făcute publice de Organizația Mondială a Sănătății, 
care ar fi permis telespectatorilor să-şi poată forma o părere în cunoştinţă de cauză, 
iar informația prezentată în cadrul comentariului respectiv, nu este corectă și nici 
verificată. 

Consiliul consideră că informarea corectă a publicului este o condiţie esenţială 
în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi impactul major pe 
care le are televiziunea în rolul său de a informa publicul. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

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.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 

02.7/19.12.1995 şi decizia de autorizare nr. 163.1-8/26.04.2005) se sancţionează cu 
somaţie publică de intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea prevederilor 
art. 64 alin. (1) lit. b) 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, de cel puţin 3 ori, în 
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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, deoarece, în emisiunea „Știrile PRO TV” din 16.12.2020 comentariul 
prezentatorului rubricii meteo, referitor la apariția virusului SARSCOV 2, a fost 
difuzat cu încălcarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului fundamental al publicului la 
informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte principiul în 
sensul căruia informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment trebuie să fie 
corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 

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

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 

 
 
 
 


