
 

 

Decizia nr. 212 din 29.03.2022 
privind sancționarea cu amendă de 5.000 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 

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 29 martie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare în baza reclamațiilor    
nr. 11436 și 11437/14.11.2021 și 11676/15.11.2021, cu privire la difuzarea de către 
postul PRO TV a unui promo pentru serialul ”Vlad”, după ora 09.30, în cadrul grupajelor 
publicitare în timpul Știrilor PRO TV de dimineață din 14 noiembrie 2021.  

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L.  
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 02.8/19.12.1995 eliberată la data de 16.03.2022 şi 
decizia de autorizare nr. 163.1-9/26.04.2005, eliberată la data de 16.03.2022). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea promo-ului pentru filmul serial ”Vlad”, difuzat în 
data de 14 noiembrie 2021, după ora 09.30, în cadrul grupajelor publicitare din timpul 
ediției informative Știrile PRO TV de dimineață, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 23 alin. (1) din Decizia nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului).   

Potrivit dispoziţiilor invocate: Programele 12 se difuzează numai după ora 20,00 şi 
vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare 
albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă. 

 

În fapt, postul de televiziune Pro TV a difuzat, în direct, în data de 14.11.2021, 
după ora 09.30, în cadrul Știrilor PRO TV de dimineață, după publicitatea comercială, 
un promo pentru serialul ”Vlad”, cu o durată de 29 de secunde, care face referire la 
difuzarea ultimelor episoade din acest serial. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
În colțul din dreapta sus apare titrat Vlad, Mâine 21.30 și sunt prezentate secvențe din 

ce urmează să fie difuzate în seara următoare, apar scene în care protagoniștii se 
sărută pătimaș și se poate observa o scenă intimă fără a se putea distinge explicit 
actul sexual. 

În ceea ce privește limbajul se folosesc expresii de genul ”ai venit să o arzi și pe 
asta”,” te-ai culcat cu ea?”” Prea mult sex fără nici o noimă..” 

Același spot, la serialul Vlad a fost difuzat, tot în 14 noiembrie, seara, după ora 20.15 
în cadrul știrilor Pro TV. 

 

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând secvenţe din grupajele publicitare 
difuzate în data de 14 noiembrie 2021, în cadrul Știrilor PRO TV de dimineață, membrii 
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Consiliului au constatat că, în cadrul acestor grupaje publicitare, radiodifuzorul a 
prezentat  un promo pentru serialul ”Vlad”, la o oră necorespunzătoare în raport de 
conținutul acestuia și de încadrarea producției, respectiv, după ora 09.30, nesocotind 
astfel prevederile art. 23 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora programele 
12 se difuzează numai după ora 20,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de 
avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond 
transparent, numărul 12 de culoare albă. 

Astfel, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul ar fi trebuit să difuzeze 
acest promo pentru filmul serial “Vlad”, ţinând cont de ora de difuzare a încadrării lui, 
respectiv, după ora 20.00, ca fiind program interzis minorilor sub 12 ani, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 23 alin. (1) din Codul audiovizualului, ca măsură de protecţie a 
copiilor. 

Consiliul a constatat că, în raport de conținutul acestui promo, cu scene ”în care 
protagoniștii se sărută pătimaș și se poate observa o scenă intimă fără a se putea 
distinge explicit actul sexual.” și în care se folosesc expresii de genul ”ai venit să o 
arzi și pe asta”,” te-ai culcat cu ea?”,” Prea mult sex fără nici o noimă..”, precum 
și de ora difuzării acestuia, după ora 09.30, oră la care minorii au acces neîngrădit la 
vizionare, radiodifuzorul nu a asigurat o protecție reală a publicului minor în cadrul 
serviciilor de programe. 

De altfel, membrii Consiliului au constatat că, potrivit raportului de monitorizare 
analizat, în aceeași zi, seara, după ora 20.15, în cadrul Știrilor PRO TV, a fost difuzat 
același promo pentru serialul ”Vlad”, fapt ce demonstrează că radiodifuzorul a înțeles să 
asigure protecția publicului minor conform prevederilor legale, întrucât, acest serial a 
fost încadrat cu semnul de avertizare ”12”, ca fiind program difuzat după ora 20.00. 

În calitate de garant al interesului public, Consiliul 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, având în vedere nevoia de 
protecţie şi de îngrijire specială, generată de lipsa de maturitate fizică şi intelectuală. 

În conformitate cu dispoziţiile legale din domeniul audiovizualului, în cadrul 
serviciilor de programe trebuie să se asigure protecţia minorilor, care se realizează, în 
principal, fie prin interdicţia de a difuza programe ce pot afecta grav dezvoltarea fizică, 
mentală şi morală a copiilor, fie prin programarea acestora în intervale orare la care 
aceştia nu pot avea acces la vizionarea lor. 

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare ale 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și de faptul că 
radiodifuzorul a mai fost sancționat pe parcursul ultimului an cu 2 somații prin deciziile 
nr. 288/22.09.2021 și 408/09.11.2021 pentru încălcarea acelorași prevederi legale 
privind protecția minorilor, membrii Consiliului au propus sancționarea acestuia cu 
amendă în cuantum de 5.000 de lei.  

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. 91 alin. (1) și (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 

02.8/19.12.1995, eliberată la data de 16.03.2022 şi decizia de autorizare nr. 163.1-
9/26.04.2005, eliberată la data de 16.03.2022, pentru postul PRO TV, se sancţionează 
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cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 23           
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 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 5.000 lei postul          

PRO TV, întrucât, promo-ul pentru serialul ”Vlad”, difuzat în data de 14 noiembrie 2021, 
după ora 09.30, în cadrul grupajului publicitar din timpul Știrilor PRO TV de dimineață,        
a fost prezentat la o oră necorespunzătoare în raport de conținutul și de încadrarea 
acestei producții, fapt ce contravine prevederilor art. 23 din Codul audiovizualului.  

Potrivit prevederilor invocate, programele 12 se difuzează numai după ora 20,00 şi 
vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare 
albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 12 de culoare albă.” 

 
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 

 

 


