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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro      TelVerde : 0.800.888.555     e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 77 din 16.02.2017
privind somarea publică a S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L.

cu sediul în Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, clădirea 20, et. 8, sector 2
C.U.I. 4747298

Tel: 021/589.5000; 0722626612;
Fax: 021/2048489

- pentru postul de televiziune PRIMA TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 februarie 2017, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportele întocmite de Direcţia Monitorizare în baza
reclamaţiilor nr. 7707/24.08.2016 şi nr.7777/26.08.2016 cu privire la anunţul
promoţional pentru emisiunea “Despărț irea de trecut” difuzat în 24.08.2016 şi
emisiunea de ştiri “Focus” difuzată la data de 25.08.2016, difuzate de postul de
televiziune PRIMA TV.

Postul de televiziune PRIMA TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRIMA
BROADCASTING GROUP S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 12.9/18.11.1997 elib. la
04.02.2016, dec. autorizare – init.: 249.0/19.02.1998, 249.1-5/10.02.2011 elib. la
04.02.2016).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. a încălcat dispoziţiile
art. 18 lit. a) şi b), art. 28 şi art. 65 lit. a) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor din Codul audiovizualului:
„- art. 18 Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă:

a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat;
b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen;
- art. 28 Difuzarea anunţurilor promoţionale pentru programele AP, 12, 15 şi 18 se

va face cu semnul de avertizare corespunzător.
- art. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte

următoarele reguli:
a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor;”

După analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea unor secvenţe din
înregistrarea anunţului promo-ului emisiunii “Despărț irea de trecut”, difuzat de postul de
televiziune Prima TV în data de 24.08.2016, la ora 16:00, membrii au apreciat că
anunţul promoţional a prezentat scene de violenţă fizică, scene cu conţinut obscen şi
scene de sex, contravenind dispoziţiilor legale privind obligaţia radiodifuzorilor de a
respecta intervalul orar de difuzare a unor asemenea producţii, precum şi prevederile
referitoare la marcarea acestora cu semnul de avertizare corespunzător.

Redăm spre exemplificare fragmente din conţinutul anunţului promo pentru
emisiunea „Despărț irea de trecut”, avute în vedere de membrii Consiliului, astfel cum au
fost prezentate în raportul de monitorizare întocmit în data de 07.09.2016:

„Difuzarea spotului nu a fost însoț ită de semnul de avertizare (12) cu privire la
vârsta de vizionare.

Spotul începe cu o scenă erotică în care un cuplu se află în pat, bărbatul,
deasupra femeii, îi sărută spatele gol, apoi apare deasupra acesteia sărutându-o. Sunt
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și alte scurte secvenț e cu momente asemănătoare pe durata cărora se aude respiraț ia
neregulată a unei femei.

Urmează o scenă în care un bărbat împinge o femeie și i se adresează: Mă înșeli,
nu-i așa? Bărbatul o lovește cu putere, iar femeia cade peste mobilierul din cameră.
Într-o altă secvenț ă, bărbatul lovește femeia în abdomen, exclamă Nenorocito! și o
împinge peste balustradă.

După aceste secvenț e, personajul feminin apare pe patul unui spital și este
interogată de un bărbat: Atunci, de ce nu ne spuneț i ce aț i păț it? Pacienta răspunde:
Am căzut.

Spotul se încheie cu titlul filmului: Despărț irea de trecut și data difuzării: Astăzi
20:30.

Filmul Despărț irea de trecut (The break up - 1998) a fost difuzat de la ora 20:30, în
aceeași zi, cu marcajul 12.”

Cu privire la emisiunea de ştiri „Focus” difuzată la data de 25.08.2016, de la orele
16.30 și, respectiv 18.00, redată pe scurt în jurul orei 17.50, în urma analizării raportului
şi vizionării emisiunii, membrii Consiliului au avut în vedere faptul că anumite afirmaţii
sunt de natură a creea sentimente de panică prin lipsa de rigoare şi acurateţe în
redactarea şi prezentarea ştirilor, încălcând astfel dispoziţiile legale.

Pentru exemplificarea acestor afirmaţii lipsite de rigoare şi acurateţe, redăm din
raportul de monitorizare întocmit la data de 30.08.2016:

“Andreea Frid: Bucureștiul este capitala europeană cea mai vulnerabilă în caz de
cutremure. Cu peste 350 de clădiri cu bulină roșie, care sunt un real pericol pentru
cetăț eni, la un cutremur asemănător cu cel din Italia, orașul ar fi pur și simplu
șters de pe hartă.

Andreea Frid: Câteva zeci de secunde. Atât a durat cutremurul din Italia și doar
de atât a fost nevoie ca vieț ile a sute de oameni să fie complet distruse. În România,
un cutremur asemănător celui din Italia, ar șterge pur și simplu de pe hartă
Bucureștiul. Detalii tulburătoare la știri.”

Astfel, faţă de conţinutul anunţului „Despărţirea de trecut”, membrii Consiliului au
apreciat că atât scena erotică cu care debutează anunţul, în care bărbatul sărută, în pat,
spatele gol al femeii, cât şi scena în care bărbatul o împinge pe femeie, lovind-o în
abdomen şi determinând căderea acesteia peste mobilier, ca mai apoi să o împingă
peste balustradă, sunt scene obscene, sexuale, precum şi scene de o violenţă fizică
extremă care poate afecta percepţia publicului, atât tânăr cât şi adult, asupra modului
defectuos în care se pot derula relaţiile de cuplu. Or, având în vedere că scopul
normelor legale în domeniul audiovizualului este acela de a proteja publicul, membrii
Consiliului au constatat că astfel de scene încalcă art. 18 lit. a) şi b) din Codul
audiovizualului.

Mai mult cu cât, raportat la ora de difuzare a anunţului, copiii ar fi avut acces la
vizionarea acestuia. Or, având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a
copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în
calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către
radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să
afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.

Faţă de încadrarea cu marcajul 12 făcută de post pentru emisiunea „Despărţirea
de trecut”, membrii membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a aplicat
marcajul 12 şi asupra anunţului promoţional pentru emisiunea „Despărţirea de trecut”,
nerespectând, astfel, art. 28 din Codul audiovizualului.

Cu privire la emisiunea de ştiri „Focus”, difuzată la data de 25.08.2016, membrii
Consiliului au constatat că afirmaţia „la un cutremur asemănător cu cel din Italia,
orașul ar fi pur și simplu șters de pe hartă”, precum şi „În România, un cutremur
asemănător celui din Italia, ar șterge pur și simplu de pe hartă Bucureștiul” nu
respectă condiţiile de rigoare şi acurateţe cu privire la realitatea efectelor pe care le-ar
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putea avea un cutremur de o magnitudine asemănătoare celui din Italia, iar în situaţia în
care o astfel de afirmaţie nu poate fi demonstrată, atunci radiodifuzorul ar fi trebuit să
facă precizări în acest sens, afirmaţiile acestuia fiind făcute cu încălcarea art. 65 lit. a)
din Codul audiovizualului.

Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis
sancţionarea radiodifuzorului S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. cu somaţie
publică, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorului S.C. PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L., titular al

licenţei audiovizuale nr. TV 12.9/18.11.1997 elib. la 04.02.2016, dec. autorizare – init.:
249.0/19.02.1998, 249.1-5/10.02.2011 elib. la 04.02.2016, pentru postul de televiziune
PRIMA TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 18 lit. a) şi b), art. 28 şi art. 65 lit. a) 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. PRIMA
BROADCASTING GROUP 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 cu somaţie publică postul de
televiziune PRIMA TV, deoarece, în data de 24.08.2016, anunţul promoţional pentru filmul
„Despărţirea de trecut”, care a conţinut scene de sex şi de violenţă fizică, a fost difuzat într-
un interval orar inadecvat în raport de conţinutul său şi fără semnul de avertizare
corespunzător.

De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru că ştirea referitoare la situaţia
clădirilor din Bucureşti, transmisă în emisiunea informativă „Focus”, din 25.08.2016, nu a
fost difuzată cu rigoarea şi acurateţea necesară unui astfel de subiect.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu
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