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- pentru postul de televiziune PRO TV
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, sector 2
Decizia nr. 401 din 14.05.2019
privind obligaţia S.C. PRO TV S.R.L.
de a acorda dreptul la replică doamnei Butacu Simona Valentina
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 mai 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza sesizării
nr. 4980/03.05.2019 prin care petenta solicită acordarea dreptului la replică, cu
privire la emisiunea “România, te iubesc!” difuzată în data de 24.03.2019, de postul
PRO TV.
Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 02.7/19.12.1995 eliberată la 26.07.2018 şi decizia de
autorizare nr. 163.1-8/26.04.2005 eliberată la 26.07.2018).
În fapt, în data de 24.03.2019, în intervalul orar 18.00-19.00, postul PRO TV a
difuzat emisiunea „România, te iubesc!”, în cadrul căreia a fost prezentat
documentarul cu titlul „Eroare capitală”, având ca subiect companiile municipale
înfiinţate de Primăria Municipiului Bucureşti.
Ca urmare a difuzării acestei ediţii, la CNA a fost primită o solicitare de acordare
a dreptului la replică, care a fost respinsă de radiodifuzor, ca neîntemeiată.
Analizând raportul de monitorizare, precum şi sesizarea petentei, care consideră
că emisiunea “România, te iubesc!” din 24.03.2019 a avut un conţinut de natură a o
prejudicia, pentru motivele invocate în cuprinsul sesizării, membrii Consiliului au
constatat încălcarea art. 40 alin. (1, 3 şi 4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi
au decis sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
De asemenea, constatând că sesizarea petentei este întemeiată, Consiliul a
decis obligarea radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L. la difuzarea unui drept la
replică, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului audiovizualului.
În raportul de monitorizare sunt redate fragmentele din emisiune la care a
făcut referire petenta, iar în continuare îl cităm pe cel pentru care Consiliul a decis
acordarea dreptului la replică:
Sel. 1 – rep. 00.52 - 09.08, sel. 24-18
(...)
Voce din off: Consilierea personală a primarului Firea a adunat, în ultimii doi ani,
câştiguri considerabile din veniturile de la companiile municipale. (pe ecran, au fost prezentate
informaţii din CV-ul petentului Simona-Valentina Butacu, referitoare la experienţa profesională:
2017 – prezent: Director General Compania Municipală Agrement Bucureşti S.A.; 2017 – prezent:
membru în Consiliul de Administraţie in Compania de Publicitate şi Afişaj S.A; 2017 – prezent:
Consilier Personal Primar General).
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Ana Ciceală (consilier municipal USR): Este consilier-director care ia 8 000 de lei net, pe
lună, numai de la Tehnologia Informaţiei pentru a nu se prezenta la serviciu şi a nu face absolut
nimic. - aspecte semnalate de petent la 4.
(...)

În urma vizionării şi analizării raportului de monitorizare având ca obiect
emisiunea „România, te iubesc” din 24.03.2019, cu privire la care a fost primită
sesizarea nr. 4980/03.05.2019, prin care petenta Butacu Simona Valentina solicită
acordarea dreptului la replică, pentru „afirmaţii neadevărate şi tendenţioase” făcute
la adresa ei, solicitare respinsă de radiodifuzor, membrii Consiliului au constatat că
cererea acesteia este întemeiată.
Printre argumentele invocate în susţinerea dreptului la replică, la pct. 4 se
arată: „Cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul Companiei Municipale
Tehnologia Informaţiei. Începând cu minutul 5:51 este prezentată opinia unui
consilier general USR, dna. Ana Ciceală care afirma, total nefondat, faptul că pentru
poziţia de consilier al directorului general al Companiei Municipale Tehnologia
Informaţiei deţinută de subsemnata am încasat 8000 de lei pentru "a nu mă
prezenta la serviciu şi pentru a nu face absolut nimic".
În baza raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că, în
legătură cu subiectul emisiunii referitor la societăţile comerciale înfiinţate de Primăria
Capitalei, în contextul prezentării declaraţiilor unor persoane, a fost şi aceea indicată
de petentă (Ana Ciceală: ”Este consilier-director care ia 8000 de lei net, pe lună,
numai de la Tehnologia Informaţiei pentru a nu se prezenta la serviciu şi a nu face
absolut nimic”).
Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a înţeles să difuzeze o
asemenea afirmaţie acuzatoare, în condiţiile în care persoana care a formulat-o nu
a prezentat vreo dovadă şi nici reporterul nu i-a solicitat să indice probe în
susţinerea acuzaţiei, motiv pentru care s-a decis că se impune acordarea dreptului
la replică.
Faţă de aceste aspecte, constatând că sesizarea este întemeiată, cu
respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, şi în temeiul prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi
completările ulterioare, membrii Consiliului au decis ca radiodifuzorul S.C. PRO
TV S.R.L. să acorde dreptul la replică doamnei Butacu Simona Valentina, în
termenul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de actul normativ invocat.
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