
 Decizia nr. 667/26.11.2020 
 privind sancţionarea cu somaţie publică  a  S.C. PRO TV S.R.L. 

Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101  
sector 2     CUI: 2835636  Fax: 0318250413 

 
- pentru postul de televiziune PRO TV 

Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, sector 2 
 

 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26.11.2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat sesizarea nr.  10778/ 05.11.2020, precum şi  raportul întocmit de Direcţia monitorizare 
cu privire la ediția din 21.10.2020 a emisiunii “Visuri la cheie” difuzate de postul PRO TV. 

 Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa 
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 și a vizionării înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat dispoziţiile art.40 alin. 
(1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului), potrivit cărora: 

 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale 
se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea 
trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină 
pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte 
un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest 
fapt.  

Consiliul a constatat că ediția din 21.10.2020 a emisiunii Visuri la cheie a fost difuzată cu 
încălcarea dispozițiilor legale anterior invocate.  

Cu privire la conținutul acesteia, redăm fragmente din sinteza reținută în raportul de 
monitorizare: 

“Postul de televiziune Pro TV a difuzat în data de 21.10.2020, în intervalul orar: 20:25-
22:30, emisiunea Visuri la cheie, fără marcaj, prezentată de Dragoș Bucur. 

Site- ul Visuri la cheie, Pro TV: Dragoș Bucur, împreună cu designerul Cristina Joia și 
arhitecții Alina Vîlcu, Laura Boghiu, Omid Ghannadi și Valentin Ionașcu sunt pregătiți să le 
aducă românilor în aceasta toamnă un nou sezon cu povești de viață impresionante, 
transformări spectaculoase ale locuințelor acestora, startul celei mai importante schimbări din 
viata lor. 

În ediția din data de 21.10.2020, Dragoș Bucur, împreună cu arhitecți, designeri, ingineri 
și muncitori, renovează apartamentul din Pitești al familiei Nicolae, compusă din doi bunici, 
Georgescu și Livia și nepoata lor, în vârstă de 13 ani, Roberta. Apartamentul a fost renovat și 
redecorat în întregime de echipa Visuri la cheie, într-o săptămână, ajutată de sponsorii 
emisiunii, în timp ce familia Nicolae a fost trimisă în vacanță, la munte. În cadrul emisiunii, s-a 
pus accent pe performanțele sportive ale Robertei Nicolae, faptul că fetița a participat la 
numeroase campionate de gimnastică, unde a obținut numeroase medalii. 

Roberta Nicolae: Dacă ei m-au crescut de la 11 luni, așa m-am obișnuit. 
Georgescu Nicolae: Mama ei n-a mai vizitat-o de 5 ani de zile, taică-su, în ultimul timp, 

a început să se comporte normal, mă refer la faptul că vorbește cu copilul săptămânal, maică-
sa la 3-4 luni și pur și simplu nu se comportă ca o mamă, se ceartă cu copilul. Eu 
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totdeauna i-am spus: măi, ăștia sunt părinții tăi, iubește-i așa cum sunt, necondiționat, pentru 
că sunt părinții tăi, să nu-i urăști niciodată. 

Roberta Nicolae: Bunicii mei sunt ca niște îngeri pentru mine, sunt foarte, foarte buni și 
mă ajută în toate problemele pe care le am. 

Georgescu Nicolae: E mai ceva decât fiica noastră. Ținem la ea până la Dumnezeu și 
înapoi. Ea e lumina ochilor noștri. Toate energiile ni le-am pus în slujba acestui copil. Am 
căutat, prin măsura posibilităților pe care le-am avut, să facă ceva, să facă sport, să facă 
mișcare. 

Livia Nicolae, bunica Robertei: A făcut 4 ani înot, am dat-o la dansuri populare, a făcut și 
acolo un an, am dat-o la dansuri de societate, a făcut și acolo un an și până la urmă a rămas 
cu gimnastica, anul ăsta face 9 ani de când merge cu gimnastica. 

Roberta Nicolae: Cea mai mare pasiune a mea este gimnastica. Simt că înfloresc când 
fac acest sport. 

Nicoleta Andrei, antrenor de gimnastică: Roberta acum câțiva ani de zile trebuia să 
meargă la centrul de pregătire de la Deva, acolo se face gimnastică artistică, ceea ce 
noi nu o să avem aici. 

Georgescu Nicolae: Dar ne trebuia consimțământul părinților. Ei între timp s-au 
despărțit și pur și simplu nu ne-a dat consimțământul, aruncau unul pe altul și uite așa 
a trecut vârsta de 9 ani și n-am avut de ales, decât să apelăm la justiție. 

Livia Nicolae: Au fost vreo 3-4 ani de procese și mă gândeam, pentru binele Robertei, 
pentru că suferea foarte mult. Îmi spunea că mai bine nu eram pe lumea asta eu decât să 
vă fac vouă probleme. 

Georgescu Nicolae: Din 2017, avem toate drepturile părintești, eu cu soția mea, 
asupra copilului. Trebuia să mergem la turnee cu ea în străinătate, dacă nu aveam drepturile 
părintești, pur și simplu copilul nu putea să treacă granița. 

Dragoș Bucur: Aveți o casă, un apartament foarte îngrijit. Cine stă să facă lucrurile 
astea, bunicul, tatăl tău? 

Roberta: Nu, mami, bunica. 
Dragoș Bucur: Cum vrei să le spunem, mami... 
Roberta: Mami și tati. 
Dragoș Bucur: Mami și tati. Ok. Dar dacă bunicii tăi sunt părinții tăi, părinții tăi ce 

sunt acum pentru tine? 
Roberta: Tot părinții mei, dar ea mai puțin, că nu-mi place mie cum se comportă ea 

cu mine, e mult mai rea și mă simt așa, e o senzație nasoală după ce vorbesc cu ea, 
adică, nu știu, visez urât, într-o noapte am visat că au pierdut procesul și m-am aruncat 
de la geam, dar m-am trezit fix atunci când eram să sar... 

Dragoș Bucur: Îmi pare rău că treci prin chestiile astea.” 
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrări, membrii Consiliului au 

constatat că emisiunea Visuri la cheie din 21.10.2020 a fost difuzată cu încălcarea dispozițiilor 
art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului, deoarece în cadrul acesteia au fost aduse acuzații 
nedovedite la adresa d-nei Nina Molișteanu (mama Robertei Nicolae) fără să conțină și 
punctul de vedere al acestuia și fără a fi prezentate dovezi care să ateste realitatea faptelor 
imputate, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt.  

În condițiile în care aceste acuzații nu au fost susținute cu probe și nu a fost prezentat 
punctul de vedere al d-nei Molișteanu, s-a constatat încălcarea dispozițiilor art. 40 alin. (1) din 
Codul audiovizualului, potrivit cărora în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care se 
aduc acuzaţii unei persoane, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoana acuzată 
trebuie contactată şi invitată să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 

 În situaţia în care refuză sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie 
precizat acest fapt. Radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit această obligaţie legală, pe de o parte, 
afirmaţiile incriminatoare nu au fost probate, iar pe de altă parte, nu s-au făcut precizări potrivit 
cărora persoana vizată de comentariile acuzatoare ar fi fost contactată pentru a-şi expune 
opinia şi aceasta ar fi refuzat acest demers sau nu a putut fi contactată. Or, respectarea 
normelor legale au ca scop protejarea imaginii persoanei vizate de conţinutul afirmaţiilor 
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acuzatoare nedovedite și, totodată, asigurarea dreptului publicului la informare corectă, 
întemeiată pe probe concrete, pertinente şi concludente.  

Libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, presupune 
respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor 
dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni, iar alin. (2) a art. 10 din Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului prevede că exercitarea libertăţii de exprimare comportă 
îndatoriri şi responsabilităţi, putând fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni 
prevăzute de lege care constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru a 
garanta protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 
90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu 
somaţie publică. 

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică a 
fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea 
audiovizualului. 

În temeiul prevederilor 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., titularul licenţei audiovizuale nr.    S-TV 
02.6/19.12.1995 şi al deciziei de autorizare nr. 163.1-7/26.04.2005 pentru postul de 
televiziune PRO TV, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor      
art. 40 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, radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. are 
obligaţia de a transmite pe postul PRO TV, 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, deoarece în ediția din 21.10.2020 a emisiunii „Visuri la cheie” au fost formulate 
acuzații la adresa unei persoane, fără a fi prezentată opinia acesteia cu privire la faptele 
imputate și fără a fi prezentate dovezi care să ateste realitatea acestora, ceea ce contravine 
dispozițiilor art. 40 din Codul audiovizualului..” 

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

 
PREŞEDINTE, 

 
MARIA MONICA GUBERNAT 

 
 

Întocmit, 
Serviciul juridic, 

reglementări și relații europene 
Șef Serviciu, Dumitru Ciobanu 


