
 

 

Decizia nr. 205 din 27.07.2021 
privind somarea 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 

E-mail: gd_office@protv.ro    Fax: 031/825.04.13 
 
 

- pentru postul  PRO TV 
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, sector 2 

   

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 iulie 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Monitorizare în baza reclamațiilor 
înregistrate sub nr. R  1970/22.02.2021 R 1971/22.02.2021 cu privire la conținutul emisiunii 
informative „Ştirile Pro TV”, de la ora 19.00, difuzată în data de      22 februarie 2021, de 
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 data de 26.07.2018 şi decizia de 
autorizare nr. 163.1-8/26.04.2005, eliberată la data de 26.07.2018). 

 În urma analizării raportului de monitorizare și a vizionării unor secvențe din 
înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare.   

Potrivit dispoziţiilor invocate: Este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe 
de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, 
mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie sau violenţă 
nejustificată.  

 
În fapt, postul de televiziune ProTV a difuzat, în cadrul ediţiei informative “Ştirile Pro 

TV” din 22 februarie 2021 de la ora 19.00, prezentată de Andreea Esca, un material 
înregistrat cu titlul: Cruzime fără limite, la 16 ani.  

Deşi ştirea a fost prefaţată de avertismentul Atenție! Urmează imagini și detalii care vă pot 
afecta emoțional! , precum şi de avertismentul grafic, afişat în partea dreaptă-sus a ecranului 
“ATENȚIE IMAGINI CARE VĂ POT AFECTA EMOȚIONAL!”, membrii Consiliului au constatat că, 
atât imaginile prezentate, cât şi comentariile ştirii difuzate potrivit cărora un pui de pisică a fost 
omorât de un adolescent de 16 ani, au fost de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi 
morală a minorilor. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
Ora de difuzare: 19:14 
Titlu: Cruzime fără limite, la 16 ani 
Sel 1: 22-19/14:08-16:32 
Andreea Esca: Continuăm cu gestul incalificabil al unui adolescent de 16 ani, din Cluj 

Napoca! După ce a primit cadou un pui de pisică, în loc să-l îngrijească și să-l iubească, băiatul l-a 
schingiuit până la ucis. Și mai șocant este că a filmat totul și a trimis imaginile femeii care i-l 
donase. Poliția îl cercetează acum, pentru ucidere cu intenție a unui animal, fapt care se 
pedepsește cu închisoarea. Atenție! Urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional! 
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Voce din off: Chinul la care a fost supus bietul pui de pisică este barbar. Adolescentul 
filmează încontinuu cum animalul se zbate ca să se salveze. Totul pare că a fost premeditat.  

Ana Maria Nemeș-Vicepreședinte ONG Protecția Animalelor: Și-o creat un scenariu, în 
sensul că s-o pregătit cu o anumită cameră pusă pe frunte, știi...ca să se vadă exact, adică... ca să 
poată surprinde exact ceea ce el făcea pisicii respective. 

Voce din off: Și mai șocant este că după ce a filmat secvențele revoltătoare, adolescentul 
le-a trimis prin intermediul unei aplicații de mesagerie, femeii care îi donase luna trecută, animalul. 

Ligia Siciu: A refuzat să îmi spună cum se simte, dacă se adaptează... A patra zi, în 31 
ianuarie, mi-a trimis acel filmuleț, în care se vede clar că el de fapt în data de 27 când l-am donat,  
l-a omorât, l-a schingiuit. 

Voce din off: În stare de șoc, femeia a apelat la o asociație de protecție a animalelor, iar 
Poliția a deschis un dosar penal. 

Ana Maria Nemeș-Vicepreședinte ONG Protecția Animalelor: Am primit un mesaj: text și 
video, în care mi se cerea ajutorul. Video era de o cruzime înspăimântătoare. 

Alexandra Luca-Purtător de Cuvânt IPJ Cluj: În cauză sunt continuate cercetările, sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere a animalelor, cu intenție, fără drept. 

Voce din off: Adolescentul care a schingiuit pisica a fost dus în fața magistraților, iar 
procurorii au dispus în cazul lui, controlul judiciar pentru 60 de zile. În plus, va trebui să se supună 
unui tratament medical. Tatăl său a fost îngrozit de fapta lui.  

 Tatăl Adolescentului, Voce: Noi ne-am dus la Poliție. Și noi am aflat de asta și am dus... 
El era supravegheat de fiecare dată. 

Gabriela Groza-Psiholog Judiciar: Din punct de vedere psihologic și chiar și psihiatric 
este un comportament care se investighează și care este asociat cu diferite tulburări, diferite 
probleme. Deci, prima ipoteză pe care trebuie să o avem în minte este că această persoană are o 
problemă și are nevoie neapărat de o evaluare de specialitate.  

Voce din off: În România, uciderea animalelor se pedepsește cu până la un an de 
închisoare, sau cu amendă penală. 

 
Descriere imagini:  
În material au fost difuzate 55 de secunde cu imagini ale pisicii torturate de 

adolescent. Imaginile au fost difuzate în 5 calupuri de: 10 secunde, 9 secunde, 13 secunde, 
17 secunde și 6 secunde, astfel: 

1. Sel 1/ 00:26-00:36 (10 secunde): 
● Două mâini care scot dintr-o cutie de carton un pisic alb cu pete negre, pe cap și 
pe burtă; 
● Pisicul este ridicat  în aer și este apucat de gât cu ambele mâini. Adolescentul îi 
sucește gâtul pisicului: gâtul pisicului este între mâinile băiatului, iar acesta face o 
mișcare ca și cum ar stoarce o rufă.  

 2.   Sel 1/ 00:49-00:58 (9 secunde): 
      ● Pisicul este strâns de gât și se zbate, dă din picioarele din spate. Blur aplicat pe 
capul pisicului și pe mâinile băiatului. 
3.    Sel 1/ 01:07-01:20 (13 secunde): 
      ● Pisicul este ținut de gât cu o mână. Animalul este în aer. În plan apropiat: capul 
pisicului ușor blurat. În plan îndepărtat: cutia de carton din care a fost scos animalul. 
4.    Sel 1/ 01:39-01:56 (17 secunde): 

● Pisicul este ținut cu o mână în aer. Plan-detaliu: capul pisicului. Cu cealaltă 
mână 
    adolescentul introduce ceva în gura animalului. Blurul aplicat este mai dens. 

5. Sel 1/ 02:05-02:11 ( 6 secunde): 
● Plan-detaliu: capul pisicului care este ținut de gât, în aer. 
Menționăm că blurul aplicat nu a avut de fiecare dată, aceeași densitate.  

 

Analizând raportul de monitorizare cu privire la ediţia informativă Ştirile Pro TV din 22 
februarie 2021, precum şi imaginile difuzate în care un pui de pisică a fost omorât de un 
adolescent de 16 ani, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a nesocotit 
prevederile art. 39 alin. (1) din Legea audiovizualului, potrivit cărora este interzisă 
difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, de programe 
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care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special 
programele care conţin pornografie sau violenţă nejustificată.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, deşi imaginile difuzate în materialul 
înregistrat în care un adolescent a schingiuit şi omorât un pui de pisică au fost blurate,  
totuşi, s-a putut distinge modul în care animalul a fost supus torturii, respectiv, cum 
adolescentul suceşte gâtul pisicului şi face o mişcare, ca şi cum ar stoarce o rufă, moment 
în care animalul se zbate şi dă din picioare, aspecte de natură să afecteze grav dezvoltarea 
fizică, mentală sau morală a minorilor.  

Consiliul consideră că ştirea a conţinut violenţă nejustificată asupra unui animal,  opinie 
împărtăşită şi de vicepreședintele ONG Protecția Animalelor, de Purtătorul de Cuvânt al IPJ 
Cluj şi de un psiholog judiciar, iar prezentarea acesteia la o oră la care copiii au acces 
neîngrădit la vizionare a fost de natură să afecteze dezvoltarea mentală şi morală a 
minorilor, dat fiind faptul că aceştia îşi formează seturile de valori prin observare şi imitaţie, 
atât în raport de comportamentul părinţilor, dar şi de lumea înconjurătoare, prin intermediul 
altor persoane cu care vin în contact, al prietenilor, a familiei, al cărţilor, dar şi a radioului şi 
televiziunii. 

Membrii Consiliului apreciază că prezentarea, în detaliu, a uciderii unui animal de către 
un adolescent de 16 ani nu a fost de natură să confere o valoare de informare ştirii, ci prin 
prezentarea acesteia s-a urmărit să impresioneze puternic/să uimească/să emoţioneze 
publicul, în special publicul minor cu preţul afectării dezvoltării lor psihice şi morale. 

Mediatizarea excesivă a unui astfel de caz, însoţită de modalitatea în care a fost ucis 
puiul de pisică poate fi deosebit de nocivă pentru minori, a căror concepţie despre viaţă 
este în formare şi faţă de care societatea trebuie să fie responsabilă, inclusiv prin modul în 
care prezintă un astfel de caz tragic, de violenţă nejustificată. 

De altfel, unul dintre semnatarii petiţiilor nominalizate anterior a sesizat faptul că, prin 
difuzarea imaginilor în care o pisică a fost chinuită şi omorâtă, cum animalul a fost 
strangulat şi cum se zbătea să supravieţuiască şi apoi nu s-a mai mişcat, “iar în imagini se 
putea vedea foarte clar suferința animalului” a fost afectat de materialul difuzat, deşi are       
26 de ani, iar celălat petiţionar a reclamat faptul că postul Pro TV a difuzat o “Știre despre 
cazul unei pisici maltratate, chiar dacă au fost blurate, au putut fi înțelese de fiul meu 
de 10 ani, care a avut un șoc. A început să plângă, să tremure și apoi s-a blocat. Nu 
s-a mai mișcat 10 minute, nu mai vorbea.”, fapt de natură să-i afecteze psihicul fiului 
acestuia, astfel cum descrie acesta. 

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancționarea 
radiodifuzorului  cu somaţie publică.  

Supusă la vot, propunerea de sancționare 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. 90 alin. (1) lit. g) și alin. (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. având licenţa audiovizuală nr. S-TV 
02.7/19.12.1995, eliberată la data de 26.07.2018 şi decizia de autorizare nr. 163.1-
8/26.04.2005, eliberată la data de 26.07.2018, pentru postul PRO TV, se sancţionează 
cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 39          
alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
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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 somaţie publică postul          
PRO TV, deoarece, în cadrul ediţiei informative „Ştirile PRO TV”, din 22 februarie 2021, 
de la ora 19.00, a difuzat o ştire ce a conţinut violenţă nejustificată asupra unui animal 
care a fost schingiuit şi omorât de un adolescent, fapt de natură să afecteze dezvoltarea 
mentală şi morală a minorilor, încălcându-se astfel prevederile art. 39 din Legea 
audiovizualului.  

Potrivit dispoziţiilor invocate, este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe 
de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, 
mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie sau violenţă 
nejustificată.” 

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

 
 
 

VICEPREŞEDINTE,  
 

 
NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 

 

  

Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene, 

 
Şef serviciu Dumitru Ciobanu 

 

 


