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Decizia nr. 230 din 04.05.2017 

privind sancţionarea cu somaţie publică  a  S.C. PRO TV S.R.L. 
cu sediul în 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 4 mai 2017, Consiliul Naţional  

al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza 
reclamaţiilor nr. 2075/06.032017 şi 2172/07.03.2017 cu privire la emisiunea  
„La Măruţă”, ediţia din 01.03.2017, difuzată de postul PRO TV. 

 Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 02.6/19.12.1995, decizia de autorizare  
nr. 163.0/07.05.1996 şi reautorizare nr. 163.1-7/26.04.2005). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare 
şi a vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul  
S.C. PRO TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 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, în data de 1 martie 2017, postul de televiziune PRO TV a difuzat în 
intervalul orar 14:56 - 16:59, o ediţie a emisiunii La Măruţă, moderată de Cătălin 
Măruţă. Emisiunea gen Magazin a fost încadrată cu semnul de avertizare AP, nefiind 
precizat motivul restricţionării programului. 

În cadrul acestei ediţii au fost invitate trei tinere Alexandra Stancu,  
Nadia Buduruşi şi Roxana Vancea, care au dansat, pe rând la bară. Alexandra 
Stancu a fost ultima care a dansat, la finalul emisiunii.  

Titlu pe ecran: MĂRȚIȘOARE SPECIALE DE LA MĂRUȚĂ 
     Alexandra a purtat o bustieră, o pereche de boxeri și o bluză descheiată, toate 

piesele vestimentare de culoare neagră. În picioare a purtat pantofi roșii, cu toc înalt. 
Secvența în care tânăra a dansat la bară a avut o durată de aproximativ două 
minute și jumătate.  

Redăm din raportul de monitorizare: 
“Cătălin Măruță: Alexandra, știm că poftești, te lăsăm să te învârți un pic pe 

bară, așa pe final de emisiune și după aia îți dăm și ție tort!  
Alexandra Stancu: Învârtim clătita de mai devreme! 
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Cătălin Măruță: Exact, să învârtim clătita de mai devreme. Noi ne vedem pe 

Facebook-La Măruță, sau pe pagina mea-Cătălin Măruță, unde vă aștept. Până 
atunci La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor . Și domnilor, pentru  voi o avem pe 
Alexandra, pe final de emisiune! 

Ulterior, Alexandra Stancu a executat un dans la bară.” 
Vizionând secvenţe din emisiune în care una dintre invitate a dansat la bară, 

membrii Consiliului au constatat că imaginile difuzate au avut un conţinut nepotrivit 
în raport cu ora difuzării lor, respectiv în intervalul orar 14:56 - 16:59.  

Deşi emisiunea a fost încadrată cu semnul de avertizare AP, respectiv 
program audiovizual care poate fi vizionat de “minorii în vârstă de până la 12 ani 
numai cu acordul părinţilor sau împreună cu familia, denumite în continuare 
programe AP (acord parental)”, în emisiune au fost difuzate imagini în care 
protagonista dansului la bară s-a mişcat lasciv, fapt de natură să afecteze 
dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor având în vedere intervalul orar de 
difuzare. 

Membrii Consiliului consideră că difuzarea unor astfel de imagini cu conotaţii 
sexuale se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, minorii 
nu pot vedea astfel de emisiuni. 

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de criteriile legale de 
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, 
Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică pentru încălcarea 
prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (3) 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, al deciziei de autorizare nr. 163.0/07.05.1996 şi 
reautorizare nr. 163.1-7/26.04.2005, pentru postul de televiziune PRO TV,  
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea 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, 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, următorul text:  
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul 

PRO TV, deoarece în cadrul emisiunii “La Măruţă” din 1 martie 2017, difuzată în 
intervalul orar 14.56 – 16.59, au fost prezentate imagini cu conotaţie sexuală, de natură 
să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a minorilor, ceea ce contravine prevederilor 
art. 39 din Legea audiovizualului.” 

 

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

 
PREŞEDINTE, 

 
 

LAURA GEORGESCU 
 

            
    

 
 

 
                Serviciul juridic şi reglementări, 
                     
 

Şef serviciu Dumitru  Ciobanu 
 
 
 
 
 
 
 

    
             
                
 

 


