CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate publică autonomă

Bucureşti, ROMÂNIA

Bd. Libertăţii nr.14, sector 5, cod 050706
Fax: (004)021-305.53.54 Tel./fax: (004)021-305.53.56
www.cna.ro
e-mail : cna@cna.ro

Decizia nr. 239 din 11.05.2017
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 11 mai 2017, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza
reclamaţiei nr. 10950/16.12.2016 cu privire la promo-ul pentru filmul “Cred că îmi
iubesc nevasta” difuzat în data de 15.12.2016 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 înregistrării, 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 15.12.2016, postul de televiziune PRO TV a difuzat, la orele
08.19, 09.43, 12.39, 21.27 şi 24.22, un promo pentru filmul de comedie “Cred că îmi
iubesc nevasta” însoţit de semnul de avertizare 15. Filmul a fost difuzat sâmbătă, în
intervalul orar 23.00-01.00 cu acelaşi semn de avertizare.
Redăm din raportul de monitorizare descrierea promo-ului:
“Voce din off: Când pofteşti la ceva de foarte mult timp, ofertele îţi sar în ochi!
Chris Rock-Cred că îmi iubesc nevasta- sâmbătă la Pro TV!
Iniţial, în imagine au apărut un bărbat şi o femeie stând în pat. Bărbatul a pus
mâna pe sânul femeii. Aceasta i-a făcut semn dând din cap, iar bărbatul a luat mâna.
Replicile personajelor au fost traduse pe ecran.
Femeie1: Nu este aniversarea ta! Femeia stătea la masă, pe care era aşezat
un laptop. Bărbatul s-a apropiat de ea.
Femeie1: Nu! Mă doare faţa! Din, cei doi au fost înfăţişaţi stând în pat.
Bărbatul ţinea mâna pe umărul femeii.
Bărbat 1: Trebuie…
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Femeie1: Ia chestia aia din faţa mea! Apoi, cei doi erau într-o cameră, stând în
picioare. Bărbatul s-a apropiat de femeie, iar aceasta a făcut paşi înapoi, ridicând
mâinile.
Au urmat secvenţe filmate într-o gară pe peronul căreia trecea o tânără în
costum de baie (sutien şi chiloţi). Apoi, în imagine a apărut o femeie care stătea pe
un pat cu genunchiul flexat, iar de la brâu în sus purta doar sutien. Ulterior, în imagine
a apărut un bărbat care stătea cu spatele la camera de filmat, îndreptându-se către
femeia de pe pat.
Bărbatul prezentat în primele imagini a fost înfăţişat într-un tren, privind către
femeile care, de asemenea, călătoreau cu acel tren. Apoi, bărbatul a fost înfăţişat pe
stradă, întrebând femeile care treceau:
Bărbat 1: Scuzaţi-mă! Vreţi să faceţi dragoste cu mine?
Bărbat 1: Pot să pun mâna pe tine?
Bărbat 1: Hai cu mine la hotel, chiar acum!
Bărbat 1: Scuzaţi-mă!
Femeie 2: Pleacă naibii de aici!
A venit un alt bărbat, care i-a pus mâna pe umăr!
Bărbat 2: Mă culc eu cu tine!
Bărbat 1: Şi de aceea m-am însurat!
Spre finalul acestui promo, bărbatul a fost înfăţişat dansând cu mai multe femei
şi ţinând în mână o sticlă. Apoi, bărbatul a apărut din nou cu femeia cu care era în
primele imagini!
La final pe ecran a fost scris Sâmbătă 23.00, Cred că îmi iubesc nevasta,
alături de două imagini. În imaginea din dreapta ecranului era o fotografie cu cei doi,
iar alături era doar o imagine cu femeia respectivă.”
Vizionând promo-ul pentru filmul “Cred că îmi iubesc nevasta”, transmis cu
semnul de avertizare “15”, la ore la care copiii au acces neîngrădit la vizionare,
respectiv, la orele 08.19, 09.43 şi 12.39, membrii Consiliului au constatat că acesta
a conţinut un limbaj nepotrivit şi imagini cu un comportament indecent, de natură să
afecteze dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor.
Astfel, Consiliul consideră că, deşi filmul menţionat a fost transmis de
radiodifuzor între orele 23.00-01.00, încadrat cu semnul de avertizare 15, ca fiind un
program interzis minorilor sub 15 ani, difuzarea promo-ului pentru promovarea
acestuia, încadrat cu acelaşi semn de avertizare, trebuia făcută la ore la care copiii
nu au acces la vizionare, pentru a respecta criteriile de clasificare a programelor
care au drept scop asigurarea protecţiei minorului.
Membrii Consiliului apreciază că difuzarea unor astfel de programe (inclusiv
promo-urile), care conţin imagini cu un comportament indecent şi un limbaj nepotrivit,
se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare
sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură că minorii din zona de
transmisie, în situaţii normale, nu pot vedea emisiunile respective, astfel cum prevăd
dispoziţiile art. 39 alin. 2 din Legea audiovizualului.
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.
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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 dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi 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:
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul
PRO TV, deoarece promo-ul filmului “Cred că îmi iubesc nevasta”, difuzat în data de
15 decembrie 2016, a conţinut limbaj nepotrivit şi comportament indecent, de natură să
afecteze dezvoltarea mentală şi morală a minorilor, ceea ce contravine 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

