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Decizia nr. 251 din 17.04.2018
privind amendarea cu 200.000 lei a S.C. PRO TV S.R.L.

Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105,
parter, camera 101, sector 2

CUI: 2835636
Fax: 031.825.04.13

- pentru posturile de televiziune locale PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 aprilie 2018, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Digitalizare şi Control cu
privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciului
de programe, transmis în perioada 12-26 octombrie 2017, în intervalul orar
00.00-24.00, de posturile locale PRO TV.

Radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a deţinut următoarele posturi de televiziune
locale:

- PRO TV Alba Iulia - licenţa audiovizuală TV-C 735/05.05.2015 şi decizia de
autorizare 1989.0/01.09.2015;

- PRO TV Arad - licenţa audiovizuală TV-C 736/05.05.2015 şi decizia de
autorizare 1990.0/ 01.09.2015;

- PRO TV Braşov - licenţa audiovizuală TV-C 737/05.05.2015 şi decizia de
autorizare 1991.0/ 01.09.2015;

- PRO TV Cluj Napoca - licenţa audiovizuală TV-C 738/05.05.2015 şi decizia de
autorizare 1992.0/01.09.2015;

- PRO TV Constanţa - licenţa audiovizuală TV-C739/05.05.2015 şi decizia de
autorizare 1993.1/28.02.2017;

- PRO TV Galaţi - licenţa audiovizuală TV-C 740/05.05.2015 şi decizia de
autorizare init. 1994.0/01.09.2015 elib la 01.09.2015;

- PRO TV Iaşi - licenţa audiovizuală TV-C 741/05.05.2015 şi decizia de
autorizare 1995.0/01.09.2015;

- PRO TV Oradea - licenţa audiovizuală TV-C 742/05.05.2015 şi Decizia de
autorizare 1996.1/07.03.2017;

- PRO TV Piteşti - licenţa audiovizuală TV-C 743/05.05.2015 şi decizia de
autorizare 1997.0/01.09.2015;

- PRO TV Sibiu - licenţa audiovizuală TV-C 744/05.05.2015 şi decizia de
autorizare 1998.0/01.09.2015;

- PRO TV Timişoara - licenţa audiovizuală TV-C 745/05.05.2015 şi decizia de
autorizare 1999.0/ 01.09.2015;

- PRO TV Târgu Mureş - licenţa audiovizuală TV-C 746/05.05.2015 şi decizia de
autorizare 2000.0/01.09.2015;

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 35
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alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi
spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv
12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de posturile locale
PRO TV în perioada 12-26 octombrie 2017, în intervalul orar 00.00-24.00, s-a
constatat depăşirea duratei publicităţii difuzate în cadrul unei ore date, depăsirea
cumulată pe perioada analizată fiind de aproximativ 10 ore şi 44 de minute, după
cum urmează:

- PRO TV Alba Iulia - 9 minute şi 31 de secunde;
- PRO TV Arad - 51 de minute şi 35 de secunde;
- PRO TV Braşov - o oră, 14 minute şi 27 de secunde ;
- PRO TV Cluj Napoca - 44 de minute;
- PRO TV Constanţa - 2 ore, 36 de minute şi 16 secunde;
- PRO TV Galaţi - o oră, 22 de minute şi 56 de secunde;
- PRO TV Iaşi - 17 minute şi 45 de secunde;
- PRO TV Oradea - 35 de minute şi 38 de secunde;
- PRO TV Piteşti - o oră, 25 de minute şi 17 secunde;
- PRO TV Sibiu - 8 minute şi 45 de secunte;
- PRO TV Timişoara - 55 de minute şi 40 de secunde;
- PRO TV Târgu Mureş - 22 de minute şi 17 secunde;
Faţă de datele prezentate, rezultă că, în perioada monitorizată, în intervalul

orar 00.00-24.00, radiodifuzorul nu a respectat regimul difuzării publicităţii în
audiovizual.

Astfel, deşi art. 35 din Legea audiovizualului prevede că proporţia de spoturi
publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate
depăşi 12 minute (720 de secunde), totuşi radiodifuzorul a depăşit în perioada
menţionată numărul de minute menţionate, ignorând dispoziţiile invocate.

Având în vedere situaţia rezultată din rapoartele de monitorizare întocmite,
Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de
200.000 de lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului pentru încălcarea
dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările
şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi alin. (4) 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. (PRO TV Alba Iulia - licenţa
audiovizuală TV-C 735/05.05.2015 şi decizia de autorizare 1989.0/01.09.2015; PRO
TV Arad - licenţa audiovizuală TV-C 736/05.05.2015 şi decizia de autorizare 1990.0/
01.09.2015; PRO TV Braşov - licenţa audiovizuală TV-C 737/05.05.2015 şi decizia
de autorizare 1991.0/ 01.09.2015; PRO TV Cluj Napoca - licenţa audiovizuală TV-C
738/05.05.2015 şi decizia de autorizare 1992.0/01.09.2015; PRO TV Constanţa -
licenţa audiovizuală TV-C739/05.05.2015 şi decizia de autorizare 1993.1/28.02.2017;
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PRO TV Galaţi - licenţa audiovizuală TV-C 740/05.05.2015 şi decizia de autorizare
init. 1994.0/01.09.2015 elib la 01.09.2015; PRO TV Iaşi - licenţa audiovizuală TV-C
741/05.05.2015 şi decizia de autorizare 1995.0/01.09.2015; PRO TV Oradea - licenţa
audiovizuală TV-C 742/05.05.2015 şi Decizia de autorizare 1996.1/07.03.2017; PRO
TV Piteşti - licenţa audiovizuală TV-C 743/05.05.2015 şi decizia de autorizare
1997.0/01.09.2015; PRO TV Sibiu - licenţa audiovizuală TV-C 744/05.05.2015 şi
decizia de autorizare 1998.0/01.09.2015; PRO TV Timişoara - licenţa audiovizuală
TV-C 745/05.05.2015 şi decizia de autorizare 1999.0/ 01.09.2015; PRO TV Târgu
Mureş - licenţa audiovizuală TV-C 746/05.05.2015 şi decizia de autorizare
2000.0/01.09.2015) se sancţionează cu amendă în cuantum de 200.000 de lei
pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului
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
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, 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 amendă de 200.000 de lei, întrucât publicitatea difuzată în perioada
12-26 octombrie 2017, în intervalul orar 00.00-24.00, de către posturile locale
deţinute, a avut o durată mai mare decât cele 12 minute permise de Legea
audiovizualului într-un interval de o oră, constatându-se că depăşirile duratei orare a
publicităţii însumate pentru perioada menţionată au fost de aproximativ 10 ore şi 44
de minute.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


