
Decizia nr. 61 din 21.01.2016
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. PRO TV S.R.L

Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2
CUI: 2835636

Tel: 0318250315 Fax: 0318250413

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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 ianuarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
înregistrată sub nr. 7011/27.07.2015 cu privire la ediţia emisiunii de divertisment
„Vorbește lumea”, difuzată de postul PRO TV în data de 24.07.2015.

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 02.6/19.12.1995 şi decizia de autorizare
nr. 163.1-6/26.04.2005).

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A.
a încălcat prevederile articolului 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,
cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea în serviciile de televiziune şi de
radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală
a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare,
prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că
minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile
respective.

În fapt, conform raportului de monitorizare, în data de 24.07.2015, postul de
televiziune Pro TV a difuzat, în direct, emisiunea de divertisment Vorbește lumea
în intervalul orar 15.00-16.59, cu marcaj AP și menţiunea DIRECT. Prezentatori
Nadine, Sore, Vica Blochina și Răzvan Fodor. Invitaț i în studio: Iulia Osman,
Augustin Viziru, Anatol Basarab, Radu și Mihai Trăistariu.

Înainte de a intra în studio Mihai Trăistariu, a fost difuzat un material despre
acesta, cu titlul TRĂISTARIU, OMUL CU O MIE DE FEȚE. Printre alte imagini cu
invitatul, au fost și imagini cu Trăistariu din faț ă și din profil, în slip mulat, mai
întâi pe ecranul partajat în patru, în opt, în două și apoi pe tot ecranul timp de
11 secunde. O voce din off a comentat următoarele: Pistol cu apă. Mihai Trăistariu
a scos la înaintare artileria grea, inspirat probabil de filmul 21 de grame, Mihăiț ă se
laudă tot cu 21 de centimetri. O fi mult, o fi puț in, oricum ar fi, e o dovadă de
mare bărbăț ie să vorbești deschis chiar despre propria-ț i bărbăț ie. A urmat o
secvenț ă a videoclipului Banana a trupei Valahia, interpretată de Mihai Trăistariu:

De la ora 15.56 până la finalul emisiunii, în studio au fost invitaț ii Radu și
Mihai Trăistariu. Titluri TRĂISTARIU, OMUL CU O MIE DE FEȚE; MIHAI
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TRĂISTARIU FACE SHOW LA ”VORBEȘTE LUMEA”!; MIHAI TRĂISTARIU
TRAGE DE FIARE ÎN DIRECT; VICA TRAGE DE FIARE CU TRĂISTARIU; MIHAI
TRĂISTARIU ȘI-A PUS MASCA!; NOUL LOOK AL LUI TRĂISTARIU; TRĂISTARIU
ȘI-A FĂCUT ȘUVIȚE VERZI ȘI MOV.

Redăm mai jos o parte a dialogului:
Să ne așteptăm la o casetă XXX?
Mihai Trăistariu: XXS.
Vica Blochina: Știi ce vreau să te întreb? Există vreo Suzana în momentul de

faț ă care tot ț i-a furat banana? Sau banana te-a (neinteligibil).
Mihai Trăistariu: Mă, e una pe facebook, acu’ trei zile a scris, nu e Suzana, nu

știu cum o cheamă, și m-a întrebat câț i centimetri am în pantaloni și mie mi s-a
părut amuzant și am scris pe facebook…

Vica Blochina: Eu vorbeam de banana.
Mihai Trăistariu: Cică, îmi spui și mie câț i centimetri ai în pantaloni? Și

bineînț eles că am dat-o pe facebook.
Nadine: Și ai vrut să-i dai o lecț ie.
Mihai Trăistariu: Da, și am băgat-o public.
Vica Blochina: Ai zis că n-ai centimetrul în pantaloni?
Mihai Trăistariu: Da’ stai puț in că nu i-am făcut rău, că mă certau oamenii că

de ce i-am dat numele fetei, că am făcut Print Screen. Și-a zis, băi, faci rău fetei.
Care fată? Că m-am uitat la ea în facebook. Ieri, mi-a zis cineva, tu ai văzut ce e la
ea? Ea zilnic postează, e vreun bărbat dotat? E vreunul care poate să facă…

Vica Blochina: Îi faci reclamă acuma.
Mihai Trăistariu: Păi nu știu cum o cheamă acuma, că nu mai… am vrut să zic

cum sunt…
Nadine: Din respect pentru ea ai vrut să-i dai o lecț ie de morală.
Mihai Trăistariu: O lecț ie, am vrut să dau, așa, public, să vadă lumea cum

sunt fetele de azi. Nu te mai cheamă la o cafeluț ă, hai la un film. Hai.. direct, ce
sentimente?

Pe parcursul dialogului de mai sus au fost redifuzate imagini cu
Trăistariu din faț ă și din profil, în slip mulat:

Concluzii
În ediț ia din data de 24.07.2015, postul de televiziune Pro TV a difuzat, în

direct, emisiunea de divertisment Vorbește lumea în intervalul orar 15.00-16.59, cu
marcaj AP și menţiunea DIRECT. Prezentatori Nadine, Sore, Vica Blochina și
Răzvan Fodor. Invitaț i în studio: Iulia Osman, Augustin Viziru, Anatol Basarab,
Radu și Mihai Trăistariu.

A fost difuzat un material despre Mihai Trăistariu, cu titlul TRĂISTARIU,
OMUL CU O MIE DE FEȚE, în care acesta apare din faț ă și din profil, în slip
mulat, mai întâi pe ecranul partajat în patru, în opt, în două și apoi pe tot
ecranul timp de 11 secunde. Din off a fost următorul comentariu: Mihăiț ă se
laudă tot cu 21 de centimetri.

Când în studio au fost invitaț ii Radu și Mihai Trăistariu, au fost redifuzate
imagini cu Trăistariu din faț ă și din profil, în slip mulat:

Titluri TRĂISTARIU, OMUL CU O MIE DE FEȚE; MIHAI TRĂISTARIU FACE
SHOW LA ”VORBEȘTE LUMEA”!; MIHAI TRĂISTARIU TRAGE DE FIARE ÎN
DIRECT; VICA TRAGE DE FIARE CU TRĂISTARIU; MIHAI TRĂISTARIU ȘI-A
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PUS MASCA!; NOUL LOOK AL LUI TRĂISTARIU; TRĂISTARIU ȘI-A FĂCUT
ȘUVIȚE VERZI ȘI MOV.

În privinţa subiectului dezbătut în această emisiune, membrii Consiliului au
constatat că acesta a fost de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a
minorilor.

În acest context, Consiliul a considerat ca fiind gravă fapta radiodifuzorului de
a prezenta, în mod repetat chiar, pe parcursul emisiunii unele scene în care sunt
prezentate imagini cu Trăistariu din faț ă și din profil, în slip mulat, iar dialogul
participanț ilor la emisiune constă în analizarea dimensiunilor organului genital al
invitatului Mihai Trăistariu, scene care au avut un impact emoţional negativ asupra
publicului în general, dar cu deosebire asupra publicului minor, în condiţiile în care
intervalul orar de difuzare a emisiunii 15.00-17.00.

În scopul respectării interesului superior al copilului, art. 39 alin. (2) din Legea
audiovizualului prevede că difuzarea în cadrul serviciilor de programe de
televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică,
mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului
orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se
asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau
vedea emisiunile respective.

Potrivit acestor dispoziţii, în raport de conţinutul programului audiovizual pe care
îl transmit, radiodifuzorii trebuie să aibă în vedere intervalul orar de difuzare, ca
măsură de protecţie a minorilor, astfel încât programele ascultate sau vizionate în
familie sau numai de către copii, să nu afecteze dezvoltarea fizică, mentală sau morală
a acestora.

Or, aşa cum reiese din raportul de monitorizare, emisiunea "La Măruţă" este
difuzată în intervalul orar 15.00 - 17.00, interval pentru care legiuitorul nu a
prevăzut restricţii la vizionare pentru minori; o astfel de emisiune face parte din
categoria programelor audiovizuale "accesibile tuturor categoriilor de public",
conform prevederilor art. 21 lit. a) din Codul audiovizualului.

Consiliul a avut în vedere faptul că publicul care are acces la programele de
televiziune nu este constituit numai din adulţi sau tineri şi că pentru un anumit segment
de public, respectiv pentru minori, iar prezentarea unui program care are un conț inut
sexual explicit, difuzat la ore la care copiii au acces neîngrădit la vizionare, este de
natură să afecteze psihic şi emoţional minorii ce vizionează un astfel de program.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului
consideră că difuzarea emisiunilor cu un astfel de conţinut trebuie făcută cu
responsabilitate, ca măsură de protecţie psihică şi emoţională a minorilor.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis
sancţionarea radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. cu amendă de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului 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. 90 alin. (1) lit. g) şi (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. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
02.6/19.12.1995 şi decizia de autorizare nr. 163.1-6/26.04.2005 pentru postul de
televiziune PRO TV), se sancţionează cu amendă în cuantum de
10.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolului 39 alin. (2) din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, 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
S.C. PRO TV S.R.L. 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 postul PRO TV cu amendă
de 10.000 lei, întrucât, în emisiunea „Vorbește lumea” din 24.07.2015, transmisă în
intervalul orar 15.00 – 17.00, imaginile difuzate și dialogul participanț ilor au fost de
natură să afecteze dezvoltarea morală a copiilor.

Potruvit art. 39 din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune
şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau
morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de
difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură
faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea
emisiunile respective.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu
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