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Decizia nr. 770 din 20.08.2019
privind somarea S.C. PRO TV S.A.
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, cam. 101, sector 2
CUI: 2835636
Tel: 031/825.03.15; 031/825.03.14 Fax: 031/825.04.13
- pentru postul de televiziune PRO TV
Bd. Pache Protopopescu nr. 109, sector 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20.08.2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 7777/22.07.2019 și raportul întocmit de
Direcţia monitorizare cu privire la emisiunea “Știrile PRO TV“ din 19 iulie 2019
difuzată de postul PRO TV.
Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A.
(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 urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării înregistrării știrii,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat
dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
(Codul audiovizualului).
Potrivit dispoziţiilor invocate, 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.
În fapt, în data de 19.07.2019, postul de televiziune Pro TV a difuzat, în cadrul
emisiunii informative Știrile Pro TV de la orele 19:00, o știre despre planul Primăriei
Sinaia de a construi o parcare pe zona dintre Gara Regală și Hotelul Caraiman și
care ar afecta și rețeaua de drumuri pietonale.
Redăm din raportul de monitorizare:
19.29, S1 (rep. 28.17-31.26, 19-19) Titlu: PROIECT CONTROVERSAT ÎN
SINAIA
Oana Andoni: Continuăm cu un proiect controversat, pus în scenă la Sinaia.
Primăria are în plan să construiască o parcare cu 7 etaje între Gara Regală și
Hotelul Caraiman. Chiar dacă ambele clădiri sunt monumente istorice de clasa A,
Ministerul Culturii a avizat planul urbanistic în care este inclusă lucrarea. Banii
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necesari, aproape 5 milioane de euro, au fost primiți în special de la Uniunea
Europeană, în ideea că se va combate poluarea. Uluitor este că, pentru
construirea parcării, urmează să se defrișeze o pădure.
Voce din off: Parcarea pe care cei din primăria Sinaia vor să o înalțe peste
drum de Gara Regală din Sinaia va avea - potrivit proiectului - șapte etaje. Pe
acel loc este acum o zonă verde, cu arbori mari. Ca să facă loc construcției,
vegetația de pe 2000 de metri pătrați urmează să fie rasă. În același timp, mai
multe scări și alei vechi de piatră - cuprinse într-o rețea de drumuri pietonale
care leagă Gara de curtea castelului Peleș - ar fi urma să fie demolate.
Arhitecții vorbesc despre un masacru urbanistic.
Dan Manea, arhitect: Spațiul ăsta verde care există pe acest versant, el nu
a fost lăsat întâmplător. El este un spațiu tampon între o zonă de trafic și de
zgomot și orașul care începe undeva sus. Acum, lucrurile astea se vor schimba,
pentru că între oraș și gară se interpune acest obstacol, să-i zicem, da.
Voce din off: Parcarea supraetajată urmează să apară între două monumente
istorice de clasa A. Gara din Sinaia, construită între 1886 și 1940, și hotelul
Caraiman dat în folosință în 1881.
Mădălina Bucur, reporteră: Noua construcție va fi acoperită cu plante verzi
curgătoare, iar deasupra va fi amenajată o zonă pietonală de unde turiștii vor
putea admira gara. De la ultimul nivel al parcării, oaspeții vor putea urca în
autobuze hibrid care vor face trasee prin toată stațiunea.
A fost difuzat un reportaj cu interviuri luate populației:
Femeia 1: Nu mi-ar face plăcere o asemenea ...
Reporteră: Construcție?
Femeia 1: ...construcție, da. Nu știu dacă ar trebui să defrișăm ...
Femeia 2: Îmi aduc aminte că eram de vârsta fetei mele. Ieșeam din gară și
vedeam frumusețea aceasta.
Voce din off: Gara regală din Sinaia în fața căreia autoritățile vor să ridice
parcarea a fost martora unor evenimente istorice importante. De pildă, în ianuarie
1948, după abdicare, regele Mihai a plecat de aici în exil. Îngrijorați că parcea ar
putea distruge farmecul locului, mii de oameni au semnat o petiție și cer ca avizele
pentru lucrare să fie retrase. Aprobarea pentru planul urbanistic zonal a fost dată
chiar de ministrul Culturii Daniel Breaz.
Daniel Breaz, ministrul Culturii și identității Naționale: Nu putem să stăm
să ne ținem orașele blocat. Nu este văzută ca o parcare. Este văzută până la
urmă ca și un loc prin care se pune în evidență și mai bine gara Sinaia.
Voce din off: Pentru construcția parcării s-au alocat 4,8 mil de euro. 4 mil. de
euro sunt de la Uniunea Europeană, iar restul de la bugetul de stat. Primăria din
Sinaia a obținut banii în cadrul unui proiect de combatere a poluării în orașe.
Vlad Oprea, primar Sinaia (telefonic): Multe din mașinile care vin pot parca
acolo. Acest ansamblu arhitectonic va pune în valoare cele două monumente.
Voce din off: Potrivit proiectului, în parcare vor putea opri 300 de mașini.
Au fost difuzate imagini din Sinaia cu:
- zona Gării și hotelul Caraiman;

3

- zona afectată de viitoarea parcare pe care au fost arătate grafic zona de
defrișare și apoi clădirea care urmează a se construi (din trei unghiuri: rep.
00.42-00.49, 00.58-01.03, 01.16-01.22/S1);
- drumul pietonal din spatele gării;
- parcul din fața hotelului Caraiman;
- peronul gării;
- gara
După vizionarea conținutului știrii și a analizării reclamației, membrii Consiliului
au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dreptul publicului la informare corectă și
obiectivă, fapt ce contravine prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul
audiovizualului. Potrivit acestor dispoziții, informarea cu privire la un subiect, fapt sau
eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bunăcredinţă.
Conform știrii: “Parcarea pe care cei din primăria Sinaia vor să o înalțe
peste drum de Gara Regală din Sinaia va avea - potrivit proiectului - șapte etaje.
Pe acel loc este acum o zonă verde, cu arbori mari. Ca să facă loc construcției,
vegetația de pe 2000 de metri pătrați urmează să fie rasă. În același timp, mai
multe scări și alei vechi de piatră - cuprinse într-o rețea de drumuri pietonale
care leagă Gara de curtea castelului Peleș - ar fi urma să fie demolate.
Arhitecții vorbesc despre un masacru urbanistic.”
Astfel, membrii Consiliului au apreciat că informația referitoare la construirea
unei parcări în Sinaia, prezentată în cadrul Știrilor Pro TV din 27 iulie 2019, de la ora
19.00, a avut o notă tendențioasă, lipsită de obiectivitate și părtinitoare, întrucât, în
cadrul știrii, prin voce din off, s-a vorbit despre un “masacru urbanistic” ce constă în
defrișarea copacilor și desființarea spațiului verde și implicit afectarea calității aerului,
în condițiile în care, potrivit reclamației analizate, informațiile prezentate nu au fost
conforme cu schițele proiectului care se afla în faza de discuții și de aprobare.
Mai mult decât atât, membrii Consiliului a constatat că punctele de vedere ale
primarului orașului Sinaia și ale ministrului Culturii, prezentate în cadrul știrii, nu se
referă la acuzația lansată de arhitectul Dan Manea, care a vorbit, în interviu, despre
un masacru urbanistic, opiniile acestora prezentate de radiodifuzor nefiind suficiente
pentru o corectă și obiectivă informare a publicului în ceea ce privește proiectul unei
parcări în zona Gării Regale din Sinaia.
Prin urmare, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul avea obligația să
asigure o informare corectă, obiectivă, verificată, prezentată imparțial și cu bunăcredință pentru a favoriza libera formare a opiniilor în legătură cu acest proiect. În
aceste condiții, Consiliul a apreciat că difuzarea știrii s-a făcut cu încălcarea
prevederilor privind informarea corectă în cadrul programelor audiovizuale.
Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
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
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DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală
nr. S-TV 02.7/19.12.1995, eliberată la 26.07.2018 şi decizia de autorizare nr. 163.18/26.04.2005, eliberată la 26.07.2018) 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 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. PRO TV S.A. 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 postul de televiziune
PRO TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul emisiunii “Știrile Pro TV” din 19
iulie 2019 de la ora 19.00, informația cu privire la planul Primăriei Sinaia de a
construi o parcare în zona Gării Regale a avut o notă tendențioasă, lipsită de
obiectivitate și părtinitoare, nu a fost verificată și prezentată imparțial și cu bunăcredință pentru a favoriza libera formare a opiniilor, fapt ce contravine
dispozițiilor art. 64 din Codul audiovizualului.
Potrivit prevederilor invocate, informarea cu privire la un subiect, fapt sau
eveniment trebuie să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu
bună-credinţă.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.
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