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Decizia nr. 285 din 03.05.2018
privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. PRO TV S.R.L.

cu sediul în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105, parter, camera 101,
sector 2 CUI: 2835636

Fax: 0318250413

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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 mai 2018, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, în baza
reclamaţiilor referitoare la utilizarea în mod incorect a denumirilor “stelist” sau “stelişti” în
cadrul unor informaţii difuzate de postul PRO TV, informaţii ce privesc, de fapt, echipa
de fotbal FCSB.

Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L.
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 02.6/19.12.1995, decizia de autorizare
nr. 163.1-7/26.04.2005 eliberată la 21.03.2017).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a încălcat
prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au
obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor
şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

În fapt, cu privire la utilizarea în mod incorect a denumirii “Steaua” pentru echipa
FCSB Consiliul a decis în şedinţa sa publică din data de 31 octombrie 2017
atenţionarea publică a radiodifuzorilor pentru respectarea dispoziţiilor legale din
domeniul audiovizualului referitoare la informarea corectă a publicului, atenţionare
transmisă posturilor de radio şi televiziune la începutul lunii noiembrie 2017.

Conform rapoartelor de monitorizare întocmite în baza reclamaţiilor înregistrate
ulterior datei de 7 noiembrie 2017, referitoare la utilizarea în mod incorect a denumirilor
“stelist” sau “stelişti” în cadrul unor informaţii difuzate de postul PRO TV, informaţii ce
privesc, de fapt, echipa de fotbal FCSB, au rezultat următoarele:

“Postul de televiziune Pro TV a difuzat în data de 20.11.2017 o ediţie a emisiunii
informative Sport Pro TV de la ora 19.50. Emisiunea a fost prezentată de Corina
Caragea.

Pe parcursul emisiunii, informaţiile prezentate au făcut referire la echipa FCSB şi
la jucătorii acesteia, fiind rostite denumirile stelist/ stelişti astfel:

(Rep. 57.57, sel 20-19) Corina Caragea: Steliştii au pierdut primul loc…(…).
(Rep. 58.00, sel 20-19) Corina Caragea: Pentru prima dată în istorie, Dinamo nu se

bucură că i-a dat jos pe stelişti de pe primul loc. (…).
Sel 1-(Rep. 59.00-59.45, sel 20-19) Corina Caragea: Bizonul îşi face primul tatuaj

dacă ia titlul cu steliştii. (…). Voce din off: Bizonul a lăsat-o pe Dinamo pentru
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stelişti…Bizonul e golgeterul steliştilor …(…)Bizonul e DJ-ul din vestiarul
steliştilor. (…).
(Rep. 00.50, sel 20-20) Corina Caragea: Astra a pus bilete de un milion la derby-

ul cu steliştii. Îi bat pe stelişti pentru rapidiştii mei., promite Alex Ioniţă. Înaintea
meciului de la Giurgiu, steliştii joacă în Europa, joi de la 8 seara la Pro TV. (…).
(Rep. 01.04, sel 20-20) Voce din off: Imnul Rapidului va răsuna la Giurgiu la

derby-ul Astrei cu steliştii. (…).
(Rep. 01.20, sel 20-20) Voce din off: Edi Iordănescu revine pe bancă împotriva

steliştilor. (…).
(Rep. 02.16, sel 20-20) Corina Caragea: Dorit şi de stelişti, Cheşeru se poate

umple de bani…(…).
(Rep. 05.32, sel 20-20) Corina Caragea: Fostul stelist Hamroun le-a făcut pe

toate la ultima etapă…(…).
(Rep. 05.40, sel 20-20) Voce din off: Vândut de stelişti cu 3 milioane de euro în

Quatar…(…).
(Rep. 05.51, sel 20-20) Voce din off: Fostul stelist a marcat şi în poarta

adversarilor. (…).
(Rep.11.24, sel 20-20) Corina Caragea: Cazul unui fotbalist stelist ajunge la FIFA.

Riscă să nu mai joace în acest sezon. Vedeţi totul acum pe www.sport.ro (…).”

“Postul de televiziune PRO TV a transmis, în direct, în data de 07.12.2017,
începând cu ora 21:59, meciul de fotbal FCSB-Lugano, din cadrul grupei G a UEFA
Europa League. Partida a fost comentată de Costi Mocanu şi Felix Drăghici.

Prima repriză a meciului (rep. 59.21, sel. 7-21 - rep. 52.38, sel. 7-22)

(rep. 00.02, sel. 7-22): Felix Drăghici: Da, pentru locul întâi, pentru un record de
puncte realizate vreodată de o echipă românească în grupele europene, pentru acest
milion de euro - sunt argumente suficiente pentru stelişti să se bată, în această seară,
cu Lugano, o echipă care are victorii cu Beer Sheva şi Plzen, celelalte formaţii care se
întâlnesc la aceeaşi oră, în grupă, în deşertul din Israel.

(rep. 01.33, sel. 7-22): Felix Drăghici: Sunt echipe puternice, echipe care sunt
obişnuite cu… cu stelele din Champions League, de aceea, pentru stelişti, în această
seară, miza este una deosebită.

(rep. 03.00, sel. 7-22): Felix Drăghici: Elveţienii au şi ei o echipă din…
asemănătoare cu cea cu care au încercat în tur să… să pună presiune pe stelişti şi au
reuşit.

(rep. 06.25, sel. 7-22): Felix Drăghici: Pierluigi Tami, în această seară, pe banca
celor de la Lugano, echipă pe care o întâlneam pe ultimul loc, atunci când s-au mişcat
atât de bine în faţa steliştilor.

(rep. 09.03, sel. 7-22): Felix Drăghici: Va fi, probabil, lovitură de la colţ pentru…
pentru stelişti.

Acelaşi gen de exprimări ale comentatorilor au mai fost identificate la rep. 10.17,
sel. 7-22, rep. 13.33, sel. 7- 22, rep. 13.51, sel. 7-22, rep. 13.59, sel. 7-22, rep. 15.35,
sel. 7-22, rep. 16.59, sel. 7-22, rep. 17.30, sel. 7-22, rep. 18.43, sel. 7-22, rep. 18.52,
sel. 7-22, rep. 19.39, sel. 7-22, rep. 21.43, sel. 7-22, rep. 23.37, sel. 7-22, rep. 23.55,
sel. 7-22, rep. 26.11, sel. 7-22, rep. 27.33, sel. 7-22, rep. 28.44, sel. 7-22, rep. 29.58,
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sel. 7-22, rep. 31.50, sel. 7-22, rep. 32.50, sel. 7-22, rep. 33.44, sel. 7-22, rep. 34.49,
sel. 7-22, rep. 35.20, sel. 7-22, rep. 37.42, sel. 7-22, rep. 38.37, sel. 7-22, rep. 39.56,
sel. 7-22, rep. 40.27, sel. 7-22, rep. 43.31, sel. 7-22, rep. 44.43, sel. 7-22, rep. 45.14,
sel. 7-22, rep. 47.33, sel. 7-22, rep. 51.03, sel. 7-22, rep. 52.22, sel. 7-22.

A doua repriză a meciului (sel. 7-23, rep. 07.09-rep. 56.46)

(rep. 08.14, sel. 7-23): Felix Drăghici: Pe centru, acolo unde sunt probleme
pentru cei de la Lugano, probabil că steliştii vor încerca.

(rep. 08.38, sel. 7-23): Felix Drăghici: Practic, steliştii au jucat, în prima parte, cu
aripile larg închise.

(rep. 10.17, sel. 7-23): Felix Drăghici: Vă spuneam, a unsprezecea primăvară
europeană pentru… pentru stelişti.

(rep. 11.17, sel. 7-23): Felix Drăghici: Minutul 49, la Bucureşti, FCSB-Lugano 0-2,
cu două goluri frumoase, reuşite de elveţieni şi cu momente de stupoare produse de
stelişti, pentru suporterii lor. Deocamdată, Plzen este pe locul întâi, ia şi milionul de
euro şi prima poziţie a clasamentului. Recordul de puncte, care ar fi accesibil steliştilor,
cu o victorie, în această repriză secundă, pentru români, nu… nu mai este, deocamdată,
ameninţat!

Acelaşi gen de exprimări ale comentatorilor au mai fost identificate la rep. 12.23,
sel. 7-23, rep. 13.04, sel. 7- 23, rep. 14.417, sel. 7-23, rep. 15.17, sel. 7-23, rep. 19.57,
sel. 7-23, rep. 22.57, sel. 7-23, rep. 23.06, sel. 7-23, rep. 23.40, sel. 7-23, rep. 26.17,
sel. 7-23, rep. 28.30, sel. 7-23, rep. 28.38, sel. 7-23, rep. 30.30, sel. 7-23, rep. 32.25,
sel. 7-23, rep. 37.30, sel. 7-23, rep. 40.52, sel. 7-23, rep. 40.57, sel. 7-23, rep. 42.27,
sel. 7-23, rep. 44.24, sel. 7-23, rep. 47.10, sel. 7-23, rep. 47.46, sel. 7-23, rep. 49.35,
sel. 7-23, rep. 49.55, sel. 7-23, rep. 52.41, sel. 7-23, rep. 55.40, sel. 7-23.”

“ Postul de televiziune PRO TV a difuzat în data de 10.12.2017, în intervalul orar
19:56-20:10, rubrica Sport PRO TV, în cadrul Ştirilor Pro TV, rubrică prezentată de
Corina Caragea.

Titrat pe ecran:
 TOŢI OCHII PE STELIŞTI;

S1 (Rep.57:31-57:43, sel.10-19); S2 (Rep.57:48-57:56, sel.10-19); S3 (Rep.57:58-58:09,
sel.10-19);

Pe parcursul emisiunii, au fost făcute comentarii cu referire la jucătorii şi echipa de
fotbal FCSB, în care au fost folosiţi termenii indicaţi de petent în sesizarea
nr.10570/12.12.2017, astfel:

S4 (rep.57:00, sel.10-19) Corina Caragea: Primele acuze de blat în lupta la titlu
dintre CFR şi stelişti.

S4 (rep.57:17, sel.10-19) Corina Caragea: Mureşan de la CFR pariază că steliştii
vor câştiga uşor, azi la Botoşani.

S4 (rep.57:31, sel.10-19) Voce din off: Steliştii au câştigat toate cele cinci meciuri
jucate la Botoşani, iar acum au mare nevoie de victorie ca să rămână în cursa pentru
titlu.
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S4 (rep.57:51, sel.10-19) Voce din off: Petrescu o ţine pe a lui şi spune că steliştii

sunt favoriţi la titlu.
S4 (rep.58:03, sel.10-19) Voce din off: Miriuţă nu le dă şanse steliştilor la titlu, dar

îşi doreşte o victorie a lor la Botoşani.
S4 (rep.58:36, sel.10-19) Voce din off: CFR a câştigat ultimele cinci meciuri fără să

primească gol şi s-a desprins la opt puncte de stelişti.
S5 (rep.01:31, sel.10-20) Corina Caragea: Hagi a fost Moş Crăciun înaintea derby-

ului cu steliştii.
S5 (rep.02:08, sel.10-20) Voce din off: Hagi îi va întâlni pe stelişti la Bucureşti.
S5 (rep.09:31, sel.10-20) Corina Caragea: Steliştii îl pot pierde pe Moruţan după

meciul de la Botoşani. “

Astfel, în urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au
constatat că, în ciuda atenţionării transmise radiodifuzorilor ulterior şedinţei publice din
data de 31 octombrie 2017, referitor la informarea corectă a publicului, radiodifuzorul a
continuat să asocieze denumirea „Steaua”, cu derivatele „stelist”, „stelişti”, cu
evenimente şi jucători ai echipei FCSB.

Or, este de largă notorietate faptul că instanţele de judecată au interzis utilizarea
acestui nume în denumirea societăţii comerciale care administrează clubul de fotbal,
Fotbal Club FCSB SA (fost Fotbal Club Steaua Bucureşti SA), iar, între sportivii
reprezentând Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” şi cei ai Fotbal Club FCSB SA (fost
Fotbal Club Steaua Bucureşti SA), echipă de fotbal care evoluează în Liga I a României,
nu există identitate.

Faţă de aceste considerente, Consiliul a apreciat că modul în care radiodifuzorul a
înţeles să identifice jucătorii echipei Fotbal Club FCSB SA nu este unul corect şi obiectiv,
care să corespundă realităţii, ci unul de natură să contravină prevederilor art. 3 alin. (2)
din Legea audiovizualului.

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de criteriile legale de individualizare
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 3
alin. (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului cu somaţie publică a
fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea
audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi 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., titularul licenţei audiovizuale
nr. S-TV 02.6/19.12.1995, al deciziei de autorizare nr. 163.0/07.05.1996 şi reautorizare
nr. 163.1-7/26.04.2005, eliberată la 21.03.2017 pentru postul de televiziune PRO TV,
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor
art. 3 alin. (2) din Legea nr. 504/2002, 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.
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Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările, radiodifuzorul S.C. PRO TV 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
PRO TV, deoarece, în prezentarea unor informaţii din sport referitoare la fotbal, a continuat
să asocieze denumirea „Steaua”, şi derivatele „stelist”, „stelişti”, cu evenimente şi jucători
ai echipei FCSB, ulterior atenţionării publice adresată de CNA radiodifuzorilor în legătură
cu lipsa de identitate a acestor cluburi, situaţie de natură să contravină obligaţiei legale
de a asigura o informare corectă a publicului.”

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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