
 

 

 
Decizia nr. 438 din 07.07.2020 

privind somarea S.C. PROTON PRODUCTION S.R.L. 
cu sediul în Ploieşti, Bd. Republicii nr. 301, Hala 1, jud. Prahova 

CUI: 18062189; E-mail: ploiestitv@protonmail.com 
 
 

- pentru postul de televiziune PLOIEŞTI TV 
 

Întrunit în şedinţa publică din 7 iulie 2020, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 
analizat raportul de monitorizare cu privire la emisiunile difuzate de postul PLOIEŞTI TV în 
perioada 30.06-02.07.2020.  

Postul de televiziune PLOIEŞTI TV aparţine radiodifuzorului S.C. PROTON 
PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 683.1/19.09.2013 eliberată la 
28.02.2019 şi decizia de autorizare nr. 1896.1-1/27.11.2018 eliberată la 28.02.2019).  

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PROTON 
PRODUCTION S.R.L. a încălcat prevederile art. 96 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale pentru convorbiri telefonice 
erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală sunt interzise.  

În fapt,  după difuzarea ediţiei informative “Ştirile Ploieşti TV” din 1 iulie 2020, postul 
de televiziune PLOIEŞTI TV a difuzat la ora 18.28 un spot publicitar în cadrul căruia se 
promovează un studio de videochat cu denumirea ”Studio 20” din Ploiești.  

Redăm din raportul de monitorizare: 
Descriere spot: Spotul are o durată de 60 de secunde și a cuprins următoarele: 
Pe ecran sunt prezentate imagini statice grafice şi animate, astfel: sunt inserate 

două cartoane, un carton negru peste unul roșu. Deasupra cartonului negru, în partea 
stângă a ecranului, sus, este scris: ”NON-ADULT”. În partea de jos a cartonului negru, în 
stânga, este postată poza unei domnișoare, iar în dreapta antetul firmei ”Studio 20”.  

În interiorul cartonului negru sunt scrise următoarele:  
„Vino la Studio 20! #reușim împreună!„;  
„Schimbă-ți viața! #reușim împreună!”;  
„Câștigă minim 5000 de lei pe lună! #reușim împreună!”;  
„Aplică acum: 0734 412 290! contact@studio20.com” 
”We succeed/Studio 20/together”;  
„Vino la Studio 20! #reușim împreună!”  
”Folosește codul promoțional 20×20 și primești 90% comision în primele 3 luni! 

#reușim împreună!”;  
„Aplică acum: 0734 412 290! contact@studio20.com”  
”We succeed/Studio 20/together 
Conform informaţiilor prezentate pe site-ul : http://studio20.ro/, Studio 20 este 

descris ca fiind ”Cel mai bun studio de videochat din lume” care ”se află într-o continuă 
dezvoltare atât pe plan autohton, cât și în străinătate” unde ”Sunt binevenite  să se alăture 
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echipei tinere ambițioase, care își doresc să evolueze pe plan profesional și personal 
alături de un brand renumit din lumea divertismentului pentru adulți.”…etc. 

Analizând conţinutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. PROTON PRODUCTION S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 96 alin. (1) 
din Codul audiovizualului potrivit cărora comunicările comerciale pentru convorbiri 
telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală sunt interzise.  

Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul spotului publicitar difuzat după 
emisiunea informativă „Ştirile Ploieşti TV” din 1 iulie 2020 au fost promovate servicii cu 
destinaţie sexuală, fapt interzis de prevederile invocate din Codul audiovizualului. 

O astfel de comunicare comercială audiovizuală în care sunt promovate servicii cu 
destinaţie sexuală, respectiv, un studio de videochat destinat divertismentului pentru adulţi 
este interzisă de norma invocată. 

Pentru aceste considerente şi ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art.1: Radiodifuzorul S.C. PROTON PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. 
TV-C 683.1/19.09.2013 eliberată la 28.02.2019 şi decizia de autorizare nr. 1896.1-
1/27.11.2018 eliberată la 28.02.2019), se sancţionează cu somaţie publică de intrare în 
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 96 alin. (1) din Decizia 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. PROTON 
PRODUCTION 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 

PLOIEŞTI TV, deoarece, în cadrul unui spot publicitar difuzat după emisiunea informativă 
„Ştirile Ploieşti TV” din 1 iulie 2020, au fost promovate servicii cu destinaţie sexuală, fapt 
interzis de prevederile art. 96 din Codul audiovizualului.” 

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

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 

Serviciul Juridic, Reglementări  
și Relații Europene 

              Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
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