CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate publică autonomă
Bucureşti - România
Bd. Libertăţii nr.14, sector 5, CP 050706
Tel.:+40213055356; Fax: +40213055354
www.cna.ro; cna@cna.ro

Decizia nr. 317 din 26.03.2019
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 martie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 1621/25.02.2019, precum şi raportul de
monitorizare cu privire la mesajul difuzat de postul de televiziune PRO TV în ziua de
23.02.2019 referitor la difuzarea programelor sale de către operatorul Telekom.
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. 163.17/26.04.2005 eliberată la 21.03.2017).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a încălcat
prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
(Codul audiovizualului), potrivit cărora:
- art. 64 (1): În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare,
furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii:
b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă,
verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
Conform raportului de monitorizare:

“Postul de televiziune Pro TV a fost monitorizat în perioada 22-23.02.2019, intervalul
07:00-24:00, în urma unei sesizări care ne semnalizează faptul că acest post de televiziune
a anunțat că ”este posibil ca începând cu data de 1 martie canalele PROTV să nu mai fie
disponibile abonaților din rețelele Telekom și NextGen” . Reclamanta consideră că acest
anunț a generat ”un impact negativ uriaș asupra unuia dintre principalii operatori telecom
din România”.
În urma monitorizării s-a constatat că în data de 22.02.2019, implicit pe durata
emisiunii ,,Românii au talent”, postul de televiziune Pro TV nu a transmis nici un mesaj cu
acest subiect.
În data de 23.02.2019 a fost difuzat un mesaj, de 44 de ori, în intervalul 07:00-20:00,
după cum se arată în tabelul de mai jos. Acesta a fost prezentat sub forma unui text care a
rulat în partea dreaptă, sus a ecranului.
Textul mesajului:
MESAJ IMPORTANT: ÎNCEPÂND CU 1 MARTIE CANALELE PRO-TV AR PUTEA
SĂ NU MAI FIE DISPONIBILE ÎN REȚELELE TELEKOM ȘI NEXTGEN. TOATE
CELELALTE REȚELE VOR CONTINUA SĂ DIFUZEZE PRO-TV. PENTRU INFORMAȚII,
CONTACTAȚI TELEKOM ȘI NEXTGEN.
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În plus, în cadrul emisiunii Știrile Pro Tv de la ora 19:00 a fost prezentată o știre
referitoare la acest anunț cu următorul conținut:
(Rep. 22.08/23-18.asf) Prezentatoare: Începând cu întâi martie canalele Pro Tv ar
putea să lipsească din grila rețelelor TELEKOM și NEXTGEN. Motivul? În ciuda
eforturilor făcute de Pro Tv în ultimele 11 luni TELEKOM și NEXTGEN nu au căzut de
acord asupra unui nou contract de retransmisie. Pro Tv regretă această situație și
face tot ce este posibil pentru a ajunge la o înțelegere rezonabilă cu cele două
companii astfel încât publicul nostru să poată recepționa programele Pro Tv la fel ca
până acum.
Cornelia Pițigoi-Head of Corporate Communications PROTV: Trebuie să informăm
telespectatorii că pe data de 28 februarie contractul de retransmisie a canalelor Pro Tv
pentru abonații TELEKOM și NEXTGEN expiră. Deși nu putem da mai multe informații care
țin de această negociere, vă asigurăm că oferim în continuare canalele noastre tuturor
operatorilor în condiții adecvate și rezonabile.
Voce din off: Pro Tv a inițiat cu mult timp în urmă negocierile cu TELEKOM și
NEXTGEN, pentru semnarea unui nou contract de retransmitere a tuturor programelor
Pro Tv în rețelele de cablu și satelit ale celor două companii, dar fără succes. Pro Tv este
grupul lider pe piața de televiziune din România. Programele canalelor noastre, de la știri
la ,,Vocea României” sau ,,Românii au talent” sunt în topul audiențelor și reprezintă
alegerea numărul unu în materie de informare și entertainment pentru publicul din România.
Ne asigurăm telespectatorii că facem toate eforturile pentru ca ei să se poată bucura ca și
până acum de programele favorite. Precizăm că toate celelalte rețele vor difuza canalele
Pro Tv în regim normal.
Ora

Emisiunea

Reper

Durata
(sec)

Ora

Emisiunea

Reper

Durata
(sec)

07:00

Știrile Pro TV

00:30/23-7.asf

95

13:00

Ce spun românii

00:00/23-13.asf

23

Știrile Pro TV

24:47/23-7.asf

94

Ce spun românii

20:22/23-13.asf

64

Știrile Pro TV

34:07/23-7.asf

95

Ce spun românii

53:23/23-13.asf

63

Știrile Pro TV

04:03/23-8.asf

95

03:48/23-14.asf

64

Știrile Pro TV

21:15/23-8.asf

87

30:34/23-14.asf

64

Știrile Pro TV

39:40/23-8.asf

95

56:44/23-14.asf

60

Știrile Pro TV

00:00/23-9.asf

82

20:53/23-15.asf

64

Știrile Pro TV

17:44/23-9.asf

95

36:56/23-15.asf

64

Știrile Pro TV

34:23/23-9.asf

75

16:00

Film ,,Al șaselea
jucător”
Film ,,Al șaselea
jucător”
Film ,,Al șaselea
jucător”
Film ,,Al șaselea
jucător”
Film ,,Al șaselea
jucător”
Film ,,Al șaselea
jucător”

00:00/23-16.asf

63

I like IT

00:00/2310.asf

85

16:09

Românii au talent
(R)

11:57/23-16.asf

64

I like IT

13:09/2310.asf

95

Românii au talent
(R)

29:50/23-16.asf

63

I like IT

31:36/2310.asf

95

Românii au talent
(R)

49:31/23-16.asf

65

I like IT

52:22/2310.asf

93

Românii au talent
(R)

19:42/23-17.asf

65

Film ,,Profesorul

02:26/23-

95

Românii au talent

34:37/23-17.asf

64

08:00

09:00

10:00

11:00

14:00

15:00

17:00

12:00

12:58

trăsnit”

11.asf

Film ,,Profesorul
trăsnit”

32:04/2311.asf

95

Film ,,Profesorul
trăsnit”

43:32/2311.asf

95

Film ,,Profesorul
trăsnit”

56:02/2311.asf

Film ,,Profesorul
trăsnit”

3

(R)
Românii au talent
(R)

45:03/23-17.asf

64

Românii au talent
(R)

07:19/23-18.asf

63

95

Românii au talent
(R)

30:39/23-18.asf

65

08:46/2312.asf

95

Românii au talent
(R)

45:46/23-18.asf

64

Film ,,Profesorul
trăsnit”

22:21/2312.asf

96

Știrile Pro TV

06:29/23-19.asf

65

Film ,,Profesorul
trăsnit”

39:03/2312.asf

97

Știrile Pro TV

26:15/23-19.asf

46

Film ,,Profesorul
trăsnit”

53:57/2312.asf

70

Știrile Pro TV

32:04/23-19.asf

51

Ce spun românii

58:43/2312.asf

11

Știrile Pro TV

38:48/23-19.asf

65

18:00

19:00

Analizând conţinutul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au
constatat că, în ziua de 23.02.2019, postul de televiziune PRO TV a difuzat în cadrul
unei ştiri din principalul jurnal de la ora 19.00, precum şi sub formă de crawl, de 44
de ori, un anunț potrivit căruia ar putea ieși din grila reţelelor Telekom şi Nextgen,
întrucât părţile nu au putut conveni asupra încheierii unui nou contract de
retransmisie pentru perioada următoare.
Faţă de modul în care radiodifuzorul a prezentat publicului această informaţie,
sub forma unui anunţ, din care reieşea că, în ciuda eforturilor depuse pe parcursul a
11 luni, cele două societăţi, Telekom şi Nextgen, nu au flexibilitatea necesară
încheierii unui nou contract de retransmiei cu societatea PRO TV, ceea ce urma să
aibă drept inevitabilă consecinţă oprirea difuzării canalului PRO TV şi imposibilitatea
publicului de a-l mai recepţiona, Consiliul a considerat că mesajul transmis nu viza,
în realitate, informarea corectă a publicului, ci încercarea de soluţionare, printr-o
formă de constrângere, a impasului în încheierea contractului.
În acest context, informaţia a fost difuzată fără respectarea principilor
imparţialităţii şi al bunei credinţe, prevăzute de art. 64 din Codul audiovizualului, fapt
de natură a prejudicia dreptul la informare a publicului.
Membrii Consiliului au considerat că, în esenţă, mesajul transmis de
radiodifuzor, pe parcursul zilei de 23.02.2019, în mod repetat, pe ecranul
televizorului, în prime time, a urmărit “interpunerea” publicului telespectator în
negocierile contractuale dintre părţi, cu scopul de a pune presiune pe cele două părţi
contractante vizate de anunţ.
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. 64
alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, 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 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, al deciziei de autorizare nr. 163.0/07.05.1996 şi reautorizare
nr. 163.1-7/26.04.2005, eliberată la 21.03.2017 pentru postul de televiziune PRO TV,
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor
art. 64 alin. (1) lit. b) 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 a transmis, cu încălcarea principiilor imparţialităţii şi a bunei
credinţe, în cadrul unei ştiri difuzate în principalul jurnal de la ora 19.00, precum şi pe
banda de jos a ecranului, de 44 de ori, un anunț potrivit căruia ar putea ieși din grila
reţelelor Telekom şi Nextgen, întrucât părţile nu au putut conveni asupra încheierii
unui nou contract de retransmisie pentru perioada următoare.
Consiliul a considerat că mesajul transmis nu viza, în realitate, informarea
corectă a publicului, ci încercarea de soluţionare, printr-o formă de constrângere, a
impasului în încheierea contractului, fiind încălcate dispoziţiile art. 64 din Codul
audiovizualului.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,
MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu

