
Decizia nr. 676 din 02.07.2019
privind amendarea cu 2.500 lei 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 2 iulie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate cu
privire la respectarea prevederilor legale din domeniul audiovizualului referitoare la
obligația radiodifuzorului de a transmite textul sancțiunii aplicate prin Decizia CNA
nr. 400 din 14.05.2019, în condițiile prevăzute de norma legală, pe 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 urma analizării raportului de monitorizare membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 93¹ alin. (2) din Legea
audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:

Art. 93¹ (2) În cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei sau
al sancţiunii se difuzează 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.

În fapt, radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a fost sancționat în ziua de
14.05.2019 cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1, 3 și 4)
din Decizia CNA nr. 220/2011, având obligația de a transmite pe postul PRO TV
textul sancțiunii aplicate prin Decizia CNA nr. 400 din 14.05.2019.

Conform raportului de monitorizare:
Decizia nr. 400 din 14.05.2019, privind sancționarea cu somație publică a

S.C. PRO TV S.R.L. a fost transmisă prin prin fax în data de 21.05.2019, ora 12:38.
În urma monitorizării programelor postului de televiziune PRO TV, difuzate în

perioada 21 – 25 mai 2019, interval orar 18:00 – 22:00, s-a constatat faptul că
radiodifuzorul nu a transmis textul somației, conform art. 3 al Deciziei CNA nr. 400
din 14.05.2019.

Analizând respectarea acestei obligații de către radiodifuzor, membrii
Consiliului au constatat că acesta nu a difuzat sancțiunii aplicate prin Decizia CNA
nr. 400 din 14.05.2019 în termen 24 de ore de la comunicarea acesteia, respectiv
22.05.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a
respectat obligația de a transmite textul sancțiunii aplicate prin Decizia CNA
nr. 400 din 14.05.2019, în condițiile prevăzute de norma legală, pe postul PRO TV.

Ţinând seama de cele constatate şi având în vedere criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus
sancţionarea radiodifuzorului cu amenda în cuantum de 2.500 lei.
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Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea

condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul dispoziţiilor art. 93¹ alin. (5) 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. (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 pentru postul PRO TV) se
sancţionează amendă în cuantum de 2.500 lei pentru încălcarea dispoziţiilor
art. 93¹ (3) 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 audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 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,
din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul PRO TV cu amendă de
2.500 lei, întrucât nu a respectat obligația de a transmite textul sancțiunii aplicate
prin Decizia CNA nr. 400 din 14.05.2019, în condițiile prevăzute de norma legală,
pe postul PTO TV, fapt ce contravine prevederilor art. 93¹ din Legea audiovizualului,
potrivit cărora în cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei sau al
sancţiunii se difuzează 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.”

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

VICEPREȘEDINTE
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene

Şef serviciu Ciobanu Dumitru
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