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Decizia nr. 85 din 28.01.2016
privind somarea publică a S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L.

cu sediul în Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2
C.U.I. 4747298

Tel: 021/589.5000; 0722626612;
Fax: 021/2048489

- pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 ianuarie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza
reclamaţiilor nr. 8267/17.09.2015, nr. 107/04.01.2016, nr. 7677/24.08.2015,
nr. 114/04.01.2016 cu privire la filmele de lung metraj, difuzate de postul de televiziune
PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRIMA
BROADCASTING GROUP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 12.8/18.11.1997 elib. la
20.05.2014, dec. autorizare – init.: 249.0/19.02.1998, 249.1-4/10.02.2011 elib. la
20.05.2014).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. a încălcat dispoziţiile
art. 24 alin. (1) raportat la criteriile de la art. 19 din Decizia CNA nr. 220/2011 privind
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului:
- art. 24 alin. (1) – Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 -

6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de
culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă;
fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare
clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00

- art. 19 alin. (1) – Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au
drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul
acestora

alin. (2) – Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi
furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii:
a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil

al acestora, raportat la genul şi subiectul programului;
b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor;
c) modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat,

realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică ori angoasă;
e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual;
f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau

adolescenţilor;
g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă;
k) calitatea şi tipologia limbajului;
l) genul sau tema programului.

Faţă de criteriile generale prevăzute pentru clasificarea producţiilor audiovizuale
la art. 19 alin. (2) din Codul audiovizualului, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a difuzat, cu o încadrare necorespunzătoare în raport de conţinutul
acestora, următoarele filme de lung metraj:
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Titlul filmului Data Ora
difuzare

Încadrare
Post:

Gen
program

Raport de
monitorizare
întocmit în
data de:

Blind trust / Încredere
oarbă
Durata: 82 minute și 55
secunde

22.08.2015 13.49 AP Dramă 31.08.2015

Monstrul din adâncuri
Durata efectivă: 85 min
10 sec

15.09.2019 20:15 12 Thriller 25.09.2015

Secretele din pereț i
Durata efectivă: 82 de
minute și 30 de secunde

01.01.2016 16:16 AP Dramă 13.01.2016

Magnatul
Durata efectivă: 77 de
minute și 54 de secunde

03.01.2016 13:38 AP Dramă 12.01.2016

Astfel, membrii Consiliului au analizat rapoartele de monitorizare întocmite de
Direcţia Monitorizare şi au constatat următoarele:

- Filmul Blind Trust/ Încredere Oarbă, monitorizat prin raportul întocmit în data
de 31.08.2015, a fost clasificat de post cu marcajul AP, deşi a la începutul fimului s-au
difuzat scene cu reprezentarea actului sexual: “Cassie Stewart în furou, deasupra lui
Bobby Rose iar acesta, cu pieptul gol. / Aceasta îl sărută pe abdomen în jos și începe
să-i desfacă șnurul de la șort; / Bobby Rose se ridică în șezut, o sărută pe gât și îi dă
jos bretelele; […] Cu capul pe pernă, Cassie Stewart este sărutată pe gât; […] La final,
cadrul trece de la picioare la coapsele dezvelite iar apoi spre feț ele celor doi. Bobby
este sărutat de Cassie pe piept.”, precum şi de nuditate: “* Fete dansând lasciv într-
un club de striptease: - îmbrăcate în chilot și sutien […]- în prim-plan, cu bustul gol
[…] - în plan întreg, cu bustul gol”.

- Filmul Monstrul din Adâncuri, monitorizat prin raportul întocmit în data de
25.09.2015, a fost clasificat cu marcaj 12 şi difuzat în data de 15.09.2019, în intervalul
orar 20:15 – 22:09.

Potrivit raportului de monitorizare, filmul conţine scene în care: “Din apă iese pe
ponton un monstru marin, iniț ial invizibil, care îl scuipă pe pescar. Acesta se
prăbușește pe ponton, monstrul se apropie de el devenind vizibil, își trece limba lungă
și subț ire peste faț a lui, apoi se repede asupra acestuia. […] Din apă, se ridică la
suprafaț ă un braț uman secț ionat de la cot. […] Monștrii urmăresc oamenii de la
înălț ime. Doi tineri sunt atacaț i, se vede cum sângele stropește parbrizul mașinii, se
aud ț ipete. Will ia pistolul, se apropie și vede monstrul cum mânca din abdomenul
victimei. Trage câteva focuri de armă, dar monstrul devine invizibil și sare în copaci.
Will pornește în urmărirea monstrului. Prin pădure vede sânge pe pământ și pe
trunchiul unui copac. […] Mai mulț i monștri mănâncă din trupul lui Erin. […]O femeie
este atacată de monstru care înghite capul femeii. Trupul se prăbușește pe ponton și
ț âșnește sânge din gât. Bărbatul închis în cușcă este stropit cu venin, paralizează, iar
monstrul se apropie de el.”

- Filmul Secretele din pereț i, monitorizat prin raportul întocmit în data de
13.01.2016, difuzat în data de 01.01.2016, de la ora 16:16, filmul de lung metraj a avut
marcaj AP afișat pe toată durata programului.

Redăm caracteristiciile şi conţinutul fimului din raportul de monitorizare:
“[…] Pe un fond sonor dominat de suspans, într-o cameră de la subsolul locuinț ei,

se vede cum, dintr-o gaură a unui perete, iese o mână de om care își mișcă degetele.
[...] În casă se întâmplă lucruri stranii. Pe un fond sonor care întreț ine suspansul,

se prezintă imaginea fantomei femeii dispărute reflectată într-o oglindă, apoi imaginea
femeii plângând i se afișează fiicei mici a familiei (aceasta este albă la ten, cu părul
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lung și negru și poartă o rochie albă). Fata se sperie și ț ipă. Scena este completată,
din când în când, cu inserarea unor sunete tăioase, stridente care generează frică. [...]
Fantoma se arată și fiicei mari a familiei, după ce aceasta a deschis o cutie muzicală
găsită prin casă. Luminile din încăpere încep să pâlpâie, iar fetei îi ț âșnește sânge din
nas. Aceasta merge în baie pentru a se curăț a, iar imaginea fantomei femeii dispărute
apare, din nou, în oglinda de la baie și rostește numele fetei. Scena se derulează tot pe
un fond sonor plin de suspans și completat de sunete stridente.[...] Ajutată de fratele
său, mama celor două fete desprinde peretele camerei fiicei sale și descoperă scheletul
femeii dispărute (se observă craniul, filmat pe semi-întuneric), alături de bucăț i de lemn
scrijelite, semn că femeia a fost blocată acolo cât încă era în viaț ă. Bărbatul se sperie
atunci când descoperă rămășiț ele și scoate un ț ipăt. Coloana sonoră întreț ine
suspansul.”

- Filmul Magnatul, monitorizat prin raportul întocmit în data de 12.01.2016, a
difuzat, în data de 03.01.2016 și cu începere de la ora 13:38, filmul de lung metraj
Magnatul (2004/RO), marcaj AP afișat pe toată durata programului.

Redăm din raportul de monitorizare:
“Filmul Magnatul (2004/RO) conț ine scene și expresii cu violenț ă fizică și

verbală sau cu limbaj și comportament obscen, pe care le descriem mai jos:
[...]
Moment în care tatăl își lovește cu putere fiica cu palma peste figură, iar

reacț ia acesteia este să fugă spunând:… de ratat!
[...] Bâlbâitul ăla de fină-tu te-a dus cu vorba ba că e în Elveț ia, ba că e la Viena,

ba că e la mă-sa în cur. Până l-ai prins cu parașuta aia, la Sinaia, și a trebuit să o dea
pe bune. Mirciulică, mă scopesc ăștia de la putere, nașule! Nu mai pot să scot niciun
ban pân’ la alegeri. Noroc că s-a orientat, bâlbâitul dracului! Și-a dat seama că nu
poate să se pișe împotriva vântului. [...]

După ce unul din personaje află că este bolnav de cancer, acesta are următoarea
replică: Cum pizda mă-sii?

[...]Bărbatul se ridică de la masă și ia paharul cu apă în mână, apoi îl aruncă
peste faț a femeii. Femeia reacț ionează aruncând și ea cu paharul spre bărbat și
spune: Nenorocitule! D-aia te-a bătut Dumnezeu!

[...] Sonor, se aud gemetele unei femei, apoi camera prezintă, ca și cum
scena este văzută prin ochii unei persoane, un act sexual dintre un bărbat și o
femeie, în pat. Scena este filmată din spate și redă mișcările specifice unui act
sexual în care femeia, dezbrăcată, este deasupra bărbatului. După ce femeia ț ipă,
se ridică și, înconjurată cu un cearșaf și fiind euforică, merge haotic prin
încăperile locuinț ei și râde zgomotos. La un moment dat, aceasta scapă cearșaful
și lasă la vedere întreg corpul dezgolit, apoi se acoperă și continuă mersul haotic
prin cameră.

Precizare: filmul a fost difuzat, din nou, în aceeași zi, 03.01.2016, cu începere de la
ora 22:35 (rep. 35.00, sel. prima_2846), marcaj AP.”

Analizând raportele de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că producţiile
audiovizuale menţionate au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare
necorespunzătoare în raport de conţinutul acestora (violenţă fizică, psihică sau de limbaj,
limbaj obscen, scene de nuditate, violenţă extremă), ceea ce a avut drept consecinţă
nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe,
prevăzute de legislaţia audiovizuală.

Or, dat fiind faptul că filmele menţionate au conţinut scene de violenţă fizică, psihică
sau de limbaj, limbaj obscen, scene de nuditate, violenţă extremă şi ţinând cont de
criteriile de clasificările stabilite prin lege, aceste filme ar fi trebuit încadrate cu semnul de
avertizare „15” (producţii audiovizuale interzise minorilor sub 15 ani) şi difuzate în
intervalul orar corespunzător, respectiv între orele 22.00-6.00, în conformitate cu
dispoziţiile
art. 24 alin. (1), teza a doua din Codul audiovizualului.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de
lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al
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interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor
legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică,
mentală şi morală a acestora.

Faţă de toate 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. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. cu somaţie
publică, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorului S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L., titular al

licenţei audiovizuale nr. TV 12.8/18.11.1997 elib. la 20.05.2014, dec. autorizare – init.:
249.0/19.02.1998, 249.1-4/10.02.2011 elib. la 20.05.2014, pentru postul de televiziune
PRIMA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru
încălcarea prevederilor art. 24 alin. (1) raportate la art. 19 din Decizia CNA 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 S.C. PRIMA
BROADCASTING GROUP 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 de televiziune PRIMA
TV cu somaţie publică de intrare în legalitate, întrucât mai multe filme de lung metraj,
care au conţinut scene de violenţă fizică, psihică sau de limbaj, limbaj obscen, scene de
nuditate şi violenţă extremă, au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare
necorespunzătoare în raport de conţinutul lor, fapt de natură a afecta dezvoltarea
mentală şi morală a minorilor care, raportat la ora de difuzare, aveau acces la
vizionarea acestora.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu
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