
 
Decizia nr. 368  din 09.08.2022  

privind somarea  S.C. PRO TV S.R.L. 
București, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sect. 2 

CUI: 2835636 
 

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

 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 august 2022, Consiliul Naţional  
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza 
sesizării      nr. 3766/01.04.2022 cu privire la o serie de emisiuni difuzate de postul 
PRO TV  în zilele de 5-6, 12-13, 19-20, 26-27.03.2022. 

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L. 
(licenţă audiovizuală nr. S-TV 02.9/19.12.1995 şi decizia de autorizare nr. 163.1-
10/26.04.2005). 

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. 78 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora la difuzarea în 
reluare a programelor se va face menţiunea "Reluare" pe întreaga durată a difuzării 
acestora, cu excepţia operelor cinematografice. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
“CONSTATĂRI 
Au fost monitorizate programele postului de televiziune Pro TV din zilele 

indicate de petent în sesizare și au fost reținute emisiunile la care se fac referiri în 
conținutul acesteia.  

Astfel, în zilele de weekend ale lunii martie 2022, respectiv 5, 6, 12, 13, 19, 20, 
26 și 27, în intervalul orar 11:00 – 19:00, emisiunile au fost difuzate în următoarele 
condiții: 

 
Data difuzării 
emisiunii în 

reluare 

Emisiunea Mențiunea 
„Reluare”  

Data difuzării 
emisiunii în 

premieră 

Observații 

05.03.2022 Românii au talent NU 04.03.2022 Difuzate cu 
marcaj AP 

06.03.2022 MasterChef NU 03.03.2022 Fără restricții 
06.03.2022 Imperiul Leilor NU 02.03.2022 Fără restricții 
12.03.2022 Românii au talent NU 11.03.2022 Difuzate cu 

marcaj AP 
13.03.2022 MasterChef NU 10.03.2022 Fără restricții 
13.03.2022 Imperiul Leilor NU 09.03.2022 Fără restricții 
19.03.2022 Românii au talent NU 18.03.2022 Difuzate cu 

marcaj AP 
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20.03.2022 MasterChef NU 17.03.2022 Fără restricții 
20.03.2022 Imperiul Leilor NU 16.03.2022 Fără restricții 
26.03.2022 Românii au talent NU 25.03.2022 Difuzate cu 

marcaj AP 
27.03.2022 MasterChef NU 24.03.2022 Fără restricții 
27.03.2022 Imperiul Leilor NU 23.03.2022 Fără restricții 

  
Emisiunea Ce spun românii nu a fost difuzată în intervalele orare menționate în 

sesizare. 
Ca urmare a monitorizării programelor postului de televiziune Pro TV din luna 

martie 2022, s-a constatat faptul că ediții ale emisiunilor Imperiul Leilor, 
MasterChef și Românii au talent au fost difuzate în zilele de miercuri, joi și vineri, 
iar acestea au purtat mențiunea Premieră.  

În zilele de weekend ale fiecărei săptămâni, aceste ediții au fost difuzate în 
reluare, fără a fi însoțite de mențiunea Reluare. 

Emisiunea Ce spun românii nu a fost difuzată în intervalele orare menționate în 
sesizare.” 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând imagini, Consiliul a constatat că 
postul de televiziune Pro TV a difuzat, în  luna martie 2022, ediții ale emisiunilor 
Imperiul Leilor, MasterChef și Românii au talent, în zilele de miercuri, joi și vineri, 
iar acestea au purtat mențiunea Premieră.  

În zilele de weekend ale fiecărei săptămâni, aceste ediții au fost difuzate în 
reluare, fără a fi însoțite de mențiunea Reluare. 

În raport de aceste constatări, membrii Consiliului au considerat că au fost 
încălcate dispozițiile art. 78 alin. (3) din Codul audiovizualului, potrivit căruia la difuzarea 
în reluare a programelor se va face menţiunea "Reluare" pe întreaga durată a 
difuzării acestora; de asemenea, s-a avut în vedere că cele trei programe 
audiovizuale nu constituie opere cinematografice pentru a le fi aplicată excepția din 
teza a 2-a a normei legale invocate. 

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 de intrare de îndată în 
legalitate. 

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

În temeiul prevederilor 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. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 
02.9/19.12.1995 şi decizia de autorizare nr. 163.1-10/26.04.2005 pentru postul PRO 
TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru 
încălcarea prevederilor art. 78 alin. (3) 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. 
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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 
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, difuzarea în reluare, în luna martie 2022, a unor ediții ale 
emisiunilor Imperiul Leilor, MasterChef și Românii au talent s-a făcut cu încălcarea 
art. 78 din Codul audiovizualului, în sensul că menţiunea "Reluare" nu a fost afișată pe 
întreaga durată de difuzare a acestora.’’ 

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

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

 
Şef serviciu, Ciobanu Dumitru 

 
 
 


