
 

 

Decizia nr. 141 din 21.01.2020 
privind amendarea cu 7.500 lei a S.C. PRO TV S.R.L.   

cu sediul în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, cam. 101, sector 2 
C.U.I. 2835636 

Fax: 031/825.04.13 
 

- pentru postul  PRO TV 

Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, sector 2 

   

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 ianuarie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizărilor 
înregistrate la C.N.A. sub nr. R 12861/02.12.2019; R 12863/02.12.2019 până la  
R 12866/03.12.2019; R 13008/05.12.2019; R 13018/05.12.2019, cu privire la conținutul 
nepotrivit în raport de încadrare al episodului serialului “Vlad”, difuzat de postul Pro Tv, 
în data de 02.12.2019.  

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 data de 26.07.2018, decizia 
de autorizare nr. 163.1-8/26.04.2005 eliberată la data de 26.07.2018). 
   În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a încălcat prevederile  
art. 24 alin. (1) raportat la prevederile art. 19 alin. (1) și (2) lit. e) din Decizia  
nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare.   

Potrivit dispoziţiilor invocate: 
Art. 24 (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor 

fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, 
iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă; fac excepţie 
de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul 
cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00. 

Art. 19 (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept 
scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul 
acestora. 

 (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor 
de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii: 
    e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual; 

 
În fapt, postul Pro TV a difuzat luni, 02.12.2019, în intervalul: 20:27:08- 22:31:28, 

serialul  ”Vlad”, produs de PRO Tv, regia Jesús del Cerro. Filmul a fost difuzat de 
postul Pro TV cu marcaj: 12; Avertisment sonor și grafic: Acest program este interzis 
copiilor sub 12 ani. Genul programului: Dramă. Programul conține scene de violență 
fizică și limbaj licențios. 
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Potrivit raportului de monitorizare, scena la care se referă cele 7 sesizări primite 
de Consiliul Național al Audiovizualului a fost difuzată la ora 22:02 și a avut următorul 
conținut :  

“Sel 1 22 mp4 Rep 02:25-04:06 
Interior celulă de penitenciar. Doi bărbați îl agresează pe deținutul Ștefan Dragomir 

(interpretat de Andrei Aradits). Acesta stă ghemuit în pat. Unul dintre deținuți e în fața 
sa, iar celălalt în spate.  

Deținut: Bă`, tu te uiți la mine, mă`?! Bă`, tu te uiți spre mine, mă`?! Se uită după 
mine ăsta, mă`!  

Ștefan Dragomir (Andrei Aradits): Nu mă uitam după nimeni! Mă uitam în gol.  
Deținut: Da`, ce suntem footboliști aicea, mă`?! Unde vezi tu footbaliști?! 
Ștefan Dragomir (Andrei Aradits): E o expresie: să te uiți în gol! Te iei de 

mine pentru orice prostie! Aaaau! 
Deținut: Taci din gură! Bă`, tu m-ai făcut prost! M-a făcut prost acesta, mă`! 
Ștefan Dragomir (Andrei Aradits): Da`, mai bine bate-mă direct, decât să te 

chinui să-mi analizezi orice vorbă!  
Deținut: Asta cu analizatul, mi-a plăcut! Gol goluț, mă` (ininteligibil). Gol! 
Alt Deținut: La față-i stafidit așa, da`, la corp e pufos, să moară mama!  
Deținut: Mă`, da` tu în general, am zis că ești mai așa, mai fată de comitet, 

da`, văd că… 
Ștefan Dragomir (Andrei Aradits): Nu știu ce v-a zis, da`, am copii! ( Plânge).  
Deținut: Băi, nu Cezar! Domnu` inginer, că n-ai făcut armata cu el!  
Ștefan Dragomir (Andrei Aradits): Băi, te rog! Te rog! Nu! Nu! (Personajul 

plânge). Dă te-n gura mă-ti! Măcar bag-o toată!  
 
 Ora de difuzare: 22:06 
 
 Este prezentat Ștefan Dragomir (Andrei Aradits) după scena violului din 

celula de penitenciar: Personajul este întins pe burtă, ghemuit în pat. Unul dintre 
cei doi deținuți, care stă în spatele său, se ridică și se încheie la pantaloni. (Sel 
2/00:14-00:20- durata: 6 secunde). 

Ștefan Dragomir se târăște pentru a se așeza cu capul pe pernă. Personajul 
este rănit sub ochiul drept și la nas. (Anterior fusese bătut în după ce câștigase la 
cărți). Reușește să își pună capul pe pernă și se ține cu mâinile de stinghia 
metalică a patului. ( Sel 2/00:23-00:44)-durata: 21 secunde).  

  
Sel 2 22 mp4 Rep 06:24-07:20 
Voce din off: Ceva o să vină peste tine! Și o să te lovească din plin! O să rămână 

doar să aștepți să vezi ce va fi. Atât!  Oricum, viața dă chiar și vinovaților partea lui de 
dreptate.  Tu trebuie să fii pregătit.  (…)” 

  
  După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea înregistrării, 

membrii Consiliului au constatat că, în raport de conținutul episodului serialului “Vlad”,  
difuzat în data de 2 decembrie 2019, în intervalul orar 20:27:08- 22:31:28, acesta a fost 
în mod greșit încadrat de radiodifuzor ca fiind “interzis copiilor sub 12 ani”, fără să se 
țină cont efectiv de criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate, criterii 
precum cel prevăzut la art. 19 alin. (2) lit.e), respectiv, numărul şi natura scenelor de 
nuditate, reprezentarea actului sexual. 

În contextul analizat, Consiliul a apreciat că motivul de restricționare prezentat de 
radiodifuzor: “Programul conține scene de violență fizică și limbaj licențios” nu a 
avut în vedere tot conținutul programului difuzat, conținut care impunea clasificarea 
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producției ca fiind una interzisă minorilor sub 15 ani, și difuzarea acesteia în condițiile 
prevăzute de art. 24 alin. (1) din Codul audiovizualului.   

Potrivit dispoziției legale programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 
23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc 
de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare 
albă; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare 
clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00. 

 Conform prevederilor legale, înainte de începerea difuzării unui program din 
categoria celor care pot afecta minorii, radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul 
cu privire la genul, clasificarea programului şi motivul principal de restricţionare a 
vizionării acestuia, potrivit criteriilor prevăzute la art. 19 alin. (2), criterii ce au drept scop 
asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.  

Atenţionările privind restricţionarea accesului minorilor trebuie să asigure adulţilor 
responsabili, părinţii ori familia, o informare corectă, o reprezentare rezonabilă, 
corespunzătoare și conformă încadrării anunțate referitor la conţinutul programului pe 
care urmează să îl vizioneze împreună cu minorul sau a cărui vizionare i-o permit 
acestuia.   

Or, numărul mare de reclamații privind episodul din 2 decembrie 2019, ce a făcut 
obiectul analizei Consiliului, și greșita încadrare a acestuia ca fiind interzis doar 
minorilor sub 12 ani, nu și celor sub 15 ani, confirmă faptul că telespectatorii adulți au 
considerat că respectiva clasificare/restricționare/atenționare nu a fost în concordanță 
cu așteptările acestora referitor la conținutul programului difuzat. 
  Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și de faptul că radiodifuzorul a 
mai fost sancționat pentru încălcarea prevederilor privind protecția minorilor din Codul 
audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 7.500 
lei.  

Supusă la vot, propunerea de amendare 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 art. 91 alin. (1) şi (3) 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. (nr. S-TV 02.7/19.12.1995 eliberată la 
data de 26.07.2018, decizia de autorizare nr. 163.1-8/26.04.2005 eliberată la data de 
26.07.2018 pentru postul PRO TV) se sancţionează cu amendă de 7.500 lei pentru 
încălcarea prevederilor art. 24 alin. (1) raportat la prevederile art. 19 alin. (1) și (2) lit. e) 
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizualului, 
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 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 cu amendă de 7.500 lei postul 
PRO TV, deoarece, episodul din 2 decembrie 2019 al serialului “Vlad” a fost clasificat în 
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mod greșit ca fiind interzis minorilor sub 12 ani, în condițiile în care, conținutul 
programului impunea clasificarea acestuia ca interzis la vizionare pentru minorii sub 15 
ani și difuzarea în condițiile prevăzute pentru astfel de programe.   

Potrivit dispozițiilor legale, atenţionările privind restricţionarea accesului minorilor 
trebuie să asigure adulţilor responsabili, părinţii ori familia, o informare corectă, o 
reprezentare rezonabilă, corespunzătoare și conformă clasificării anunțate cu privire la 
conţinutul programului pe care urmează să îl vizioneze împreună cu minorul sau a cărui 
vizionare i-o permit acestuia. ” 

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

 
 

PREŞEDINTE,  
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT  
 
 

   

Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene, 

 Şef serviciu Dumitru Ciobanu    

 

 

 


