
 

 

Decizia nr. 548 din 11.10.2022 
privind somarea S.C. PRO TV S.R.L.   

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 11 octombrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării 
nr. 8308/27.07.2022, cu privire la emisiunea ’’La Măruță’’, ediția difuzată în data de 
27.07.2022, de postul PRO TV.  

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L.  
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 02.9/19.12.1995 eliberată la data de 21.07.2022 şi 
decizia de autorizare nr. 163.1-10/26.04.2005 eliberată la data de 21.07.2022). 

Vizionând imagini și analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au 
constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 18 alin. (1) 
lit. c) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căroa nu pot fi difuzate 
în intervalul orar 6.00 – 23.00 producţii care prezintă persoane în ipostaze degradante, 
chiar dacă acestea şi-au dat acordul. 

În fapt, în data de 27.07.2022, în intervalul orar 15:00-17:00, postul PRO TV a 
difuzat emisiunea ”La Măruță”, prezentată de Cătălin Măruță, invitată fiind Otilia 
Bilionera. Genul programului nu a fost specificat, iar emisiunea nu a avut marcaj. 

În cadrul acestei ediții, la un moment dat, se desfășoară un joc bazat pe întrebări 
și răspunsuri, iar invitata Otilia Bilionera, conform regulilor jocului, trebuie să dezbrace 
o piesă vestimentară după fiecare răspuns greșit dat de coechipierul său, TJ.    

Redăm din raportul de monitorizare: 
Subiectul la care a făcut referire petentul în sesizare a fost prezentat în interval orar 15:57 – 

16:13. 
(S1-rep. 47.56 - 48.13, sel. 27-15)  
După difuzarea subiectului referitor la plimbarea cu geep-ul făcută în insula Aruba de Francisca 

și soțul ei, a fost prezentat subiectul următor, pe scurt, astfel: 
Voce din off: Dacă TJ Miles nu răspunde corect, Otilia își dă jos un accesoriu vestimentar până 

când, speră unii dintre noi, va rămâne în costum de baie. Vara se joacă la Măruță, imediat!  
Au fost difuzate imagini cu TJ Miles filmate în timpul emisiunii ”Survivor România” la care acesta 

a participat și imagini statice cu Otilia Bilionera, în diferite ipostaze, purtând rochii scurte, decoltate, 
cu decupaje sau șliț pe coapsă. 

A urmat pauza de publicitate. 
(rep. 56.44, sel. 27-15 – rep. 05.42, sel. 27-16) 
Cătălin Măruță: Iar acum, oameni buni, cum v-am obișnuit săptămâna aceasta, avem o joc de 

cultură generală, ghicitori și nu numai, combinată cu streptease pentru că așa ne-am gândit că poate 
să funcționeze impecabil. Recunoașteți că doar aicea puteți să vedeți așa ceva. Corect, Ciucă? 
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DJ: Corect! 
Prezentatorul i-a anunțat pe protagoniștii din ziua respectivă: Otilia Bilionera și TJ Miles. Otilia 

Bilionera a fost îmbrăcată cu un costum imprimat, cu pantalon scurt și sacou strâns la mijloc cu un 
cordon.  

Cătălin Măruță: Bună, Otilia! 
Otilia Bilionera: Bună ziua! 
Cătălin Măruță: Bună ziua! Arăți superb, Otilia! 
Otilia Bilionera: Mulțumesc! 
Cătălin Măruță: Salut, TJ! Ce faci, TJ? 
TJ Miles: Foarte bine, mulțumesc! 
Cătălin Măruță: (neinteligibil) sus – jos... Bro, trebuie să vedem dacă rămâne în costum de baie... 
TJ Miles: Sigur! O să fac tot posibilul să rămână în costum de baie. 
Cătălin Măruță: Sigur? Păi, nu, da fii atent! Ideea e în felul următor... toată lumea va fi cu ochii 

pe voi... Vom avea întrebări de cultură generală... de fapt, ghicitori... de fapt, jocuri... trebuie să fii 
foarte atent. Dacă nu răspunzi corect, Otilia va trebui să scape de câte un accesoriu.  

Otilia Bilionera: Păi, cum? Numai eu? Și el, nu? 
Cătălin Măruță: Nu... (neinteligibil)  
TJ Miles: Păi lumea vrea să te vadă pe tine, nu pe mine...  
Otilia Bilionera: Deci m-ați fraierit, ca să înțeleg... 
Cătălin Măruță: Păi, nu... de el depinzi, adică voi jucați în echipă. 
Otilia Bilionera: TJ, îți iei bătaie, vezi! 
Cătălin Măruță: Deci voi jucați în echipă și, practic... 
Otilia Bilionera: Ai scăpat în junglă, da aicea nu mai scapi... 
Cătălin Măruță: Știi cum e... Voi v-ați cunoscut în insulă, v-ați cunoscut... există o relație de 

prietenie... vă cunoașteți... Tu te bazezi pe el, adică voi sunteți amândoi acuma la supraviețuire, da? 
Eu îi pun lui o întrebare... 

Otilia Bilionera: M-am bazat pe el în nopțile friguroase... (râsete în platoul emisiunii) 
Cătălin Măruță: Opa! Ok, TJ, nu trebuia să te (neinteligibil)... Ok, acum, în nopțile călduroase, să 

se bucure el de... 
TJ Miles: Nu mai zi de-acasă, gata! 
Cătălin Măruță: Ok, perfect! Haideți să vedem! 
La unele dintre întrebări/ghicitori, TJ a răspuns greșit, iar Otilia Bilionera a renunțat la articolele 

vestimentare pe acordurile melodiei ”You can leave your hat on” în interpretarea lui Joe Cocker (pe 
rând, tânăra și-a desfăcut cordonul de la sacou, a dezbrăcat sacoul, o bluză neagră cu mânecă lungă 
rămânând în partea de sus a corpului în costumul de baie). 

 
(S2-rep. 05.42 – 06.29, sel. 27-16)  
Cătălin Măruță: Otilia trebuie să scapi de încă un accesoriu. Ghicitori și striptease, astăzi, la 

emisiune.  
Otilia Bilionera: Da, dar câte întrebări? Să știu dacă fug sau ce fac… Câte întrebări mai sunt? 
Cătălin Măruță: Mai avem încă… Doar una mai e. 
Otilia Bilionera: Ok. 
TJ Miles: Ce? Nu mai ai de dat jos nimic? 
Cătălin Măruță: Ba, păi cum nu? Un costum de baie… 
TJ Miles: Păi asta zic. Mamă, îmi plac astea. Încep să le învăț. 
Cătălin Măruță: Ok, perfect. Ghicitori românești, Ciucă… Avem ghicitori și striptease, astăzi, la 

emisiune... așa, de vară, de vacanță.  
Otilia Bilionera a dezbrăcat pantalonul scurt de la costum și a rămas într-un costum de baie 

negru. 
TJ Miles: Ia uite cum face! Încet, așa…  
Cătălin Măruță: Păi pe piesă, pe ritm. 
TJ Miles: Să ne țină în… Dă-mi să țin eu ăla. 
Cătălin Măruță: E doar vară, TJ. Lumea rămâne și în costum de baie, nu se întâmplă 

absolut nimic. 
TJ Miles: Normal! Normal! 
Cătălin Măruță: Mai avem o întrebare.  
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(rep. 07.03, sel. 27-16) În timpul emisiunii, după ce a rămas îmbrăcată doar în costum de baie, 

Otilia Bilionera s-a așezat în spatele lui TJ Miles. Filmarea a fost făcută din față astfel încât tânăra 
era ascunsă după TJ. Apoi, unghiul de filmare s-a schimbat, iar tânăra a fost văzută dintr-o parte. 

Prezentatorul a enunțat ultima ”probă” pentru TJ Miles. 
(S3-rep. 07.50 – 09.10, sel. 27-16)  
Cătălin Măruță, trăgând-o de braț pe Otilia Bilionera care stătea în spatele lui TJ Miles: Bine ai 

venit la Eforie Nord! Îți dai seama că ea trebuie să mai scape de un accesoriu. 
TJ Miles: Păi nu știu, de ce să mai scape… De pantofii ăia, cred. Mai ai ceva, da? 
Cătălin Măruță: Nu știi niciodată. Îți spun? Te-ai prins, Otilia? 
TJ Miles: Nu, nu, nu. Un tub gol, două pisici se uită una la altul, nu se văd. 
Cătălin Măruță: Și pisicile se uită prin tub. Una dintr-o parte, una din cealaltă parte. De ce nu se 

văd? 
TJ Miles: Două pisici? 
Cătălin Măruță: Da. 
TJ Miles: O my God! Cum e așa de greu? Nu știu de ce nu se văd. 
Cătălin Măruță: Păi, gândește, nu gândi logic! Gândește-te care ar putea fi șmecheria… 
TJ Miles: Țin ochii închiși. 
Cătălin Măruță: Nu. 
Otilia Bilionera: Eu aș spune să se vadă. TJ să se vadă!  
TJ Miles: Păi nu se văd.  
Cătălin Măruță: Să se vadă, că ea trebuie să mai scape de ceva și... 
Otilia Bilionera: Nu știu, nu mă interesează!  
TJ Miles: De ce nu se văd? Să zicem că e foarte mic tubul ăla… O my God!  
Cătălin Măruță: Pentru că una se uită marțea și alta joia. 
TJ Miles: În luna de 28 sau de... 
Cătălin Măruță: Exact. 
Cătălin Măruță: Deci e tubul gol, două pisici se uită, dar una se uită marțea, normal că n-o vede 

pe aia care vine joia. 
TJ Miles: Greu asta. A fost cea mai grea. 
Cătălin Măruță: Olivia! Ciucă! Așa primesc DJ-ii…  
TJ Miles: Hai dă jos tot… 
Otilia Bilionera: Din fericire… 
(rep. 01.05 S3) Otilia Bilionera s-a dezbrăcat de un chilot negru pe care îl purta peste costumul 

de baie dintr-o singură piesă. 
Cătălin Măruță: Otilia... Aaa, chiar mai avea ceva… Să trecem la următoarea întrebare. Mai avem 

o întrebare. 
Otilia Bilionera: Păi nu mai avem. Gata! 
TJ Miles: Stai, mă, puțin… 
Cătălin Măruță: Mai avem o întrebare! Nu mai avem, că nu mai are nici Otilia… Mai aveam una, 

dar…  
Otilia Bilionera: Leșin, acuma o să vedeți…   
Cătălin Măruță: Dar tu ești învățată, tu! Adică, tu oricum stai în costum de baie, tu dansezi 

bine, arăți foarte bine... 
TJ Miles: Da. 

 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând imagini, Consiliul a constatat că 
emisiunea ’’La Măruță’’ din 27.07.2022, din al cărei conținut este redat anterior, a fost 
difuzată cu încălcarea  prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c) din Codul audiovizualului, 
potrivit cărora nu pot fi difuzate în intervalul orar 6.00 – 23.00 producţii care prezintă 
persoane în ipostaze degradante, chiar dacă acestea şi-au dat acordul.  

În concret, în cadrul acestei ediții, la un moment dat, se desfășoară un joc bazat 
pe întrebări și răspunsuri, iar invitata Otilia Bilionera, conform regulilor jocului, trebuie 
să dezbrace o piesă vestimentară după fiecare răspuns greșit dat de coechipierul său, 
TJ.  Astfel, potrivit raportului de monitorizare, invitata a renunțat la articolele 
vestimentare pe acordurile melodiei ”You can leave your hat on” în interpretarea lui 
Joe Cocker (pe rând, tânăra și-a desfăcut cordonul de la sacou, a dezbrăcat sacoul, 
o bluză neagră cu mânecă lungă, pantalonul scurt, un chilot negru pe care-l purta 
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peste costumul de baie, la final rămânând îmbrăcată cu un costum de baie negru, 
dintr-o singură piesă).  

Raportat la acest context și la intervalul orar în care au fost difuzate scenele în 
care protagonista renunță, succesiv, la obiectele vestimentare, moment catalogat de 
prezentator ca fiind un număr de streptase, membrii Consiliului au constatat că,  
această persoană a fost prezentată în ipostaze degradante, față de care reacția 
prezentatorului a fost următoarea: (rep. 00.40 S2) E doar vară, TJ. Lumea rămâne și 
în costum de baie, nu se întâmplă absolut nimic.; (rep. 01.29 S3) Dar tu ești învățată, 
tu! Adică, tu oricum stai în costum de baie, tu dansezi, arăți foarte bine... 

În consecință, Consiliul a constatat că, în cadrul acestei ediții, la o oră nepotrivită, 
respectiv  între 15:57 - 16:13,  au fost difuzate imagini cu o persoană în ipostaze 
degradante, contravenind dispozițiilor legale incidente, care, în scopul protecției 
minorilor, interzic difuzarea în intervalul orar 6.00 – 23.00 de programe audiovizuale 
care prezintă persoane în ipostaze degradante, chiar dacă acestea şi-au dat acordul. 

Față aceste aspecte, în calitate de garant al interesului public, Consiliului 
consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului 
minor şi că difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut trebuie făcută cu 
responsabilitate, astfel încât minorii să nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale, 
și, totodată, de a ţine seama atât de intervalul orar de difuzare, cât şi de criteriile 
generale prevăzute de legislaţia din domeniu.  

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare ale 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancționarea acestuia 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 (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. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 

02.9/19.12.1995 eliberată la data de 21.07.2022 şi decizia de autorizare nr. 163.1-
10/26.04.2005 eliberată la data de 21.07.2022 pentru postul PRO TV) se 
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c) 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: 
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somație publică postul PRO 
TV, deoarece, în cadrul emisiunii ’’La Măruță’’ din 27 iulie 2022, au fost difuzate, la o 
oră nepotrivită, imagini cu o persoană în ipostaze degradante, contravenind 
dispozițiilor art. 18 din Codul audiovizualului, care, în scopul protecției minorilor, 
interzic difuzarea în intervalul orar 6.00 – 23.00 de programe audiovizuale care 
prezintă persoane în ipostaze degradante, chiar dacă acestea şi-au dat acordul.”  
 

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 

 

 


