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www.cna.ro                       e-mail : cna@cna.ro 

Decizia nr. 286 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: 031 82 50 413

- pentru postul de televiziune PRO X
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 X, informaţii ce privesc, de fapt, echipa de
fotbal FCSB.

Postul de televiziune PRO X aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 46.9/12.06.2003 elib. la 20.07.2017, decizia de autorizare
nr. 512.1-9/03.04.2007 eliberată la 20.07.2017).

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 X, informaţii ce
privesc, de fapt, echipa de fotbal FCSB, au rezultat următoarele:

“Postul de televiziune PRO-X a difuzat în data de 11.12.2017, în intervalul orar
14.00-14:52 şi 15:00-15:39 emisiunea SPECIAL, prezentată de Lucian Lipovan şi Dan
Pavel.

Prima parte a emisiunii SPECIAL, interval orar 14:00-14:52
 În intervalul orar 14:00-14:52 au avut loc tragerile la sorţi pentru meciurile din

şaisprezecimile UEFA Europa League.
Invitat în studio: Mihai Mironică.
Nu au fost identificate titrări în care echipa FCSB să fie numită Steaua sau jucătorii

acesteia, stelişti.
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Pe parcursul emisiunii, au fost făcute comentarii cu referire la jucătorii şi echipa de

fotbal FCSB, în care au fost folosiţi termenii indicaţi de petenţi în sesizările
nr. 10573/12.12.2017, 10573/1/12.12.2017 şi 10573/2/12.12.2017, astfel:

(Rep.59:53, sel.11-13) Lucian Lipovan: (...) Cel puţin două super meciuri vor fi şi
vor fi super meciuri pentru că vor fi adversari de top în urna... împotriva Stelei.

(Rep.00:39, 00:54, 00:56, 00:57, 01:03, sel.11-14) Mihai Mironică: Acum ne dăm
seama urmărind acest ecran, ce şansă a ratat Steaua, fiind lideră până cu o etapă
înainte de finalul grupei şi pierzând această poziţie cu o echipă precum Lugano, în
ultima etapă pe teren propriu. Ce şansă mare! Sigur că sunt echipe bune şi în urna din
care face parte Steaua şi care ar fi putu să fie adversare pentru Steaua, dacă Steaua
câştiga grupa, dar aici sunt nişte nume mai grele, nişte echipe mai tari şi Steaua chiar a
ratat o şansă mare să fie printre aceste formaţii pe care le vedem acum pe ecran.

(Rep.02:14, 02:20, sel.11-14) Mihai Mironică: Trebuie să spun din start că toate
echipele mi se par mai bune decât Steaua, deci ne alegem cea mai slabă, să zicem
echipă, sau slabe echipe dintre echipele oricum mai puternice decât Steaua (...).

(Rep.03:39, sel.11-14) Mihai Mironică: Braga este o echipă bună fără îndoială şi
cred că este cel puţin la fel de bună precum Steaua (...).

(Rep.05:57, 06:08, 06:09, sel.11-14) Mihai Mironică: Remarcabil. Având în vedere
căderea accentuată a fotbalului românesc în raport cu Europa, ce a reuşit Steaua să
ajungă din nou în primăvara europeană, este un lucru deosebit să câştigi calificarea, să
obţină calificarea, are patru etape, iarăşi este un lucru... nu ştiu dacă s-a mai întâmplat
aşa ceva, în cazul Stelei sigur nu, deci Steaua niciodată n-a reuşit după numai patru
etape să-şi obţină calificarea în primăvara europeană. (S1-rep.00:07, 00:18, 00:19)

(Rep.06:26, 06:33, sel.11-14) Mihai Mironică: CFR Cluj are o vină în ceea ce i s-a
întâmplat Stelei pentru că menţinând acest ritm foarte ridicat în campionat, la un
moment dat Steaua a ales să facă o rotaţie a cadrelor, o rotaţie a jucătorilor la meciurile
din ultimele două etape pentru a ţine pasul cu CFR Cluj în campionat şi această rotaţie
a jucătorilor a costat-o. (S1-rep.00:36, 00:43)

(Rep.14:19, sel.11-14) Lucian Lipovan: Ne pregătim să tăiem una dintre echipe
pentru că... una, cea care va fi extrasă acum împotriva Borussiei Dortmund nu va mai
putea juca cu Steaua.

(Rep.14:29, sel.11-14) Mihai Mironică: Deci visul domnului Becali s-a stins,
Atalanta a fost pierdută pentru Steaua.

(Rep.15:57, sel.11-14) Mihai Mironică: Am pierdut o echipă dezirabilă pentru
Steaua, chiar dacă Lokomotiv Moskova merge foarte bine în acest moment în
campionatul Rusiei şi are un antrenor legenda, pe Yuri Semin, cel mai mare antrenor
din istoria lui Lokomotiv Moscova, totuşi cred că era o echipă de dorit.

(Rep.16:52, sel.11-14) Mihai Mironică: Steaua a scăpat şi de Atletico, cel mai
puternic adversar pe care putea să-l întâlnească.

(Rep.17:53, sel.11-14) Lucian Lipovan: Sunt şanse mai mari ca Milan, Arsenal,
Lazio să fie extrase şi să fie eliminate dintre posibili adversari ai Stelei.

(Rep.18:07, 18:12, sel.11-14) Mihai Mironică: Cred că dinamoviştii şi-ar fi dorit ca
Steaua să o întâlnească pe Bilbao, ca să vadă ce i se întâmplă Stelei dacă joacă cu o
echipă care tocmai a eliminat-o pe Dinamo în acest sezon, în preliminariile Europa
League.

(Rep.20:38, sel.11-14) Mihai Mironică: E bine că Steaua a scăpat de Zenit. Era în
top trei cele mai periculoase formaţii, e o echipă foarte puternică.

(Rep.21:40, sel.11-14) Lucian Lipovan: Leipzig iese din cărţi pentru adversar
pentru Steaua.

(Rep.21:41, sel.11-14) Mihai Mironică: E bine că Steaua nu o va întâlni pe
vicecampioana Germaniei (...).
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(Rep.22:45, sel.11-14) Mihai Mironică: Pentru Steaua zici, nu?
(Rep.22:48, sel.11-14) Mihai Mironică: Nu e nicio restricţie pentru Milan,

(neinteligibil) pentru Steaua?
(Rep.23:03, sel.11-14) Mihai Mironică: Deci în afară de Braga, în rest grozăviile

pentru Steaua.
(Rep.23:08, 23:17, sel.11-14) Mihai Mironică: Ar fi interesant dacă Steaua ar

cădea cu Salzburg pentru că Salzburg a eliminat-o pe Viitorul din acest sezon, din... şi
cred că sunt jucători de la Steaua care ar întâlni-o din nou pe Salzburg (...).

(Rep.23:21, sel.11-14) Lucian Lipovan: Lyon e următoarea echipă extrasă, nu vrea
să iasă Steaua sub nicio formă din acea urnă, se lasă la sfârşit.

(Rep.24:13, sel.11-14) Mihai Mironică: Deci în acest moment pentru Steaua mai
sunt Milan, Arsenal, Braga, Lazio, Sporting şi Salzburg.

(Rep.24:54, sel.11-14) Mihai Mironică: Feeling-ul tău încă rămâne valabil cu Milan
sau Arsenal pentru Steaua şi dorinţa mea cu Braga e şi ea încă valabilă.

(Rep.26:12, sel.11-14) Mihai Mironică: Şi Partizan a fost o adversară recentă a
Stelei, nu?

(Rep.26:56, sel.11-14) Mihai Mironică: Dinamovistul Fane Radu contra Stelei.
(Rep.27:56, 28:00, 28:11, sel.11-14) Mihai Mironică: Steaua a căzut mai rău

decât... deşi numele pare mai sonor în cazul lui Ludogorets, Steaua a căzut mai rău.
Lazio tocmai a zdrobit-o pe Milan în acest sezon în seria A şi este mai bine clasată în
seria A. Deci, pentru Steaua a venit un adversar mai greu decât pentru Ludogorets, deşi
numele este mai puţin sonor.

(Rep.36:32, 36:34, 36:39, sel.11-14) Mihai Mironică: Aş remarca faptul că dacă de
multe ori, inclusiv pentru faza grupelor, Steaua a avut noroc la tragerea la sorţi, acum
Steaua n-a avut noroc. După părerea mea aceasta este una dintre cele mai puternice
patru echipe cu care Steaua putea să cadă (...). (S2-rep.00:04, 00:07, 00:11)

(Rep.38:21, sel.11-14) Mihai Mironică: Este o echipă bună, dar dacă joci pragmatic,
joci cu cea mai bună echipă a ta, mă refer la Steaua şi reuşeşti să joci, pentru că ei nu
sunt o echipă care te domină (...). (S2-rep.01:54)

(Rep.39:04, sel.11-14) Lucian Lipovan: Avem toate meciurile pe www.sport.ro
trecute: Borussia Dortmund – Atalanta, Nice – Lokomotiv Moscova, Copenhaga –
Atletico Madrid, Spartak Moscova – Bilbao, AEK Atena – Dinamo Kiev, Celtic – Zenit,
Napoli – Leipzig, Steaua Roşie Belgrad – TSKA Moscova, Lyon – Vilarreal, Real
Sociedad – Salzburg, Partizan – Viktoria Plzen, Steaua – Lazio, Ludogorets – AC Milan,
Astana – Sporting, Ostersund – Arsenal şi Marseille – Braga. (S2-rep.02:36)

(Rep.39:15, sel.11-14) Mihai Mironică: Bine, dincolo de Steaua care reprezintă o...
Napoli – Leipzig (...). (S2-rep.02:48)

(Rep.39:34, sel.11-14) Mihai Mironică: Acesta mi se pare cel mai tare meci în afară
de cel al Stelei.
(S2-rep.03:07)
(Rep.41:00, sel.11-14) Mihai Mironică: (...) Dacă au fost 60.000 atunci, nu văd de ce nu
ar fi 50.000 de mii acum, când Steaua joacă în şaisprezecimile Europa League cu Lazio.
(S2-rep.04:33)

(Rep.44:07, sel.11-14) Mihai Mironică: Eu cred că cel puţin prima manşă, cea de la
Bucureşti, Steaua o va aborda cu cea mai bună formaţie.

(Rep.45:16, 45:30, sel.11-14) Mihai Mironică: Dacă aduce genul acesta de jucător,
Steaua ar putea avea o şansă în plus pentru că are nevoie de încă un fotbalist bun
acolo în faţă. În rest lucrurile sunt decente, el spune că poate să facă două – trei
transferuri în această iarnă, să ne aşteptăm poate să mai crească nivelul Stelei (...).

(Rep.45:41, sel.11-14) Mihai Mironică: Steaua poate să arate mai bine decât a
arătat în toamna acestui an, la dubla dispută cu Lazio.

http://www.sport.ro
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(Rep.47:01, sel.11-14) Mihai Mironică: Încă o confirmare a faptului că UEFA

consideră această echipă FCSB, drept Steaua dintotdeauna.
(Rep.48:25, sel.11-14) Mihai Mironică: Apropo de faptul că UEFA nu ar şti ce se

întâmplă prin Europa şi ea, săraca fiind în necunoştinţă de cauză, o confundă pe FCSB
cu Steaua.

(Rep.50:28, sel.11-14) Mihai Mironică: Este un detaliu foarte important apropo
despre ce spuneai tu, oare Steaua va juca aceste două dispute cu Lazio, cu cea mai
bună echipă? Iată că şi calendarul amplifică această întrebare.

(Rep.51:07, sel.11-14) Mihai Mironică: Eu am văzut un domn negru care a scos
numele Stelei şi numele lui Lazio din... na, apropo de Dumnezeu.

A doua parte a emisiunii SPECIAL, interval orar 15:00-15:39
 În intervalul orar 15:00-15:39 au avut loc tragerile la sorţi pentru optimile UEFA

Champions League şi au fost reluate comentariile făcute în prima oră de emisiune cu
privire la meciurile care se vor juca în şaisprezecimile UEFA Europa League.

Invitat în studio: Mihai Mironică.
Nu au fost identificate titrări în care echipa FCSB să fie numită Steaua sau jucătorii

acesteia, stelişti.
Pe parcursul emisiunii, au fost făcute comentarii cu referire la jucătorii şi echipa de

fotbal FCSB, în care au fost folosiţi termenii indicaţi de petenţi în sesizările nr.
10573/12.12.2017, 10573/1/12.12.2017 şi 10573/2/12.12.2017, astfel:

(Rep.00:33, sel.11-15) Dan Pavel: Încep tragerile la sorţi pentru optimile UEFA
Champions League, acum în câteva minute, apoi ne pregătim pentru tragerile la sorţi
pentru şaisprezecimile din UEFA Europa League. Steliştii îşi vor afla adversara din
primăvara europeană.

(Rep.14:41, 14:46, sel.11-15) Dan Pavel: Ne pregătim pentru tragerea la sorţi
pentru Europa League, suntem implicaţi direct acolo, Steaua îşi va afla adversara, vom
vedea după o scurtă pauză urnele şi comentăm posibilele adversare ale Stelei.

(Rep.23:27, 23:31, 23:35, sel.11-15) Mihai Mironică: Aş remarca faptul că, dacă
de multe ori, inclusiv pentru faza grupelor Steaua a avut noroc la tragerea la sorţi, acum
Steaua n-a avut noroc. După părerea mea aceasta este una dintre cele mai puternice
patru echipe cu care Steaua putea să cadă (...).

(Rep.25:18, sel.11-15) Mihai Mironică: Este o echipă bună, dar dacă joci pragmatic,
joci cu cea mai bună echipă a ta, mă refer la Steaua şi reuşeşti să joci, pentru că ei nu
sunt o echipă care te domină (...).

(Rep.26:00, sel.11-15) Lucian Lipovan: Avem toate meciurile pe www.sport.ro
trecute: Borussia Dortmund – Atalanta, Nice – Lokomotiv Moscova, Copenhaga –
Atletico Madrid, Spartak Moscova – Bilbao, AEK Atena – Dinamo Kiev, Celtic – Zenit,
Napoli – Leipzig, Steaua Roşie Belgrad – TSKA Moscova, Lyon – Vilarreal, Real
Sociedad – Salzburg, Partizan – Viktoria Plzen, Steaua – Lazio, Ludogorets – AC Milan,
Astana – Sporting, Ostersund – Arsenal şi Marseille – Braga.

(Rep.26:11, sel.11-15) Mihai Mironică: Bine, dincolo de Steaua care reprezintă o...
Napoli – Leipzig (...).

(Rep.26:30, sel.11-15) Mihai Mironică: Acesta mi se pare cel mai tare meci în afară
de cel al Stelei.

(Rep.27:56, sel.11-15) Mihai Mironică: (...) Dacă au fost 60.000 atunci, nu văd de
ce nu ar fi 50.000 de mii acum, când Steaua joacă în şaisprezecimile Europa League cu
Lazio.

(Rep.31:04, sel.11-15) Mihai Mironică: Eu cred că cel puţin prima manşă, cea de la
Bucureşti, Steaua o va aborda cu cea mai bună formaţie.

http://www.sport.ro
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(Rep.32:13, 32:26, sel.11-15) Mihai Mironică: Dacă aduce genul acesta de jucător,

Steaua ar putea avea o şansă în plus pentru că are nevoie de încă un fotbalist bun
acolo în faţă. În rest lucrurile sunt decente, el spune că poate să facă două – trei
transferuri în această iarnă, să ne aşteptăm poate să mai crească nivelul Stelei (...).

(Rep.32:37, sel.11-15) Mihai Mironică: Steaua poate să arate mai bine decât a
arătat în toamna acestui an, la dubla dispută cu Lazio.

(Rep.33:56, sel.11-15) Mihai Mironică: Încă o confirmare a faptului că UEFA
consideră această echipă FCSB, drept Steaua dintotdeauna.

(Rep.35:21, sel.11-15) Mihai Mironică: Apropo de faptul că UEFA nu ar şti ce se
întâmplă prin Europa şi ea, săraca fiind în necunoştinţă de cauză, o confundă pe FCSB
cu Steaua.

(Rep.37:23, sel.11-15) Mihai Mironică: Este un detaliu foarte important apropo
despre ce spuneai tu, oare Steaua va juca aceste două dispute cu Lazio, cu cea mai
bună echipă? Iată că şi calendarul amplifică această întrebare.

(Rep.38:03, sel.11-15) Mihai Mironică: Eu am văzut un domn negru care a scos
numele Stelei şi numele lui Lazio din... na, apropo de Dumnezeu. “

“Postul de televiziune PRO-X a difuzat în data de 16.12.2017, în intervalul orar
22:00-23:03, emisiunea Ora exactă în sport, prezentată de Mihai Mironică. În colţul din
dreapta sus al ecranului a fost afişată menţiunea: DIRECT.

Invitaţi în studio: Răzvan Stanca (portar Pandurii Târgu Jiu), Adi Costeiu. Prin
legătură telefonică directă: Iuliu Mureşan (Preşedinte CFR Cluj); Marcel Popescu
(Manager general CSU Craiova);

Titrat pe ecran:
 MORUŢAN A BĂTUT PALMA CU STEAUA;

S1 (Rep.03:20-05:49, sel.16-22);

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.10801/16.112.2017, astfel:

(Rep.00:25, sel.16-22) Mihai Mironică: Alături de mine se află Răzvan Stanca,
portar, cu un CV important în fotbalul nostru, jucător la Pandurii Târgu Jiu, fost fotbalist
la Steaua, la Universitatea Craiova, bună seara Răzvan, bine ai venit! (S2-rep.00:11)

(Rep.00:40, 00:48, sel.16-22) Mihai Mironică: Să începem cu Steaua până se
calmează lucruile, până se vor decide lucrurile la Craiova şi să remarcăm faptul că deja
Steaua face o primă achiziţie, să zicem sonoră pentru vara anului, pentru finalul acestui
sezon (...). (S2-rep.00:26, 00:34)

(Rep.01:05, sel.16-22) Mihai Mironică: Olimpiu Moruţan lasă de înţeles că va
semna cu Steaua. (S2-rep.00:51)

(Rep.02:24, sel.16-22) Adi Costeiu: Din informaţiile mele nu cred că va fi vreo
problemă la bani, nu ar trebui să fie probleme din acest punct de vedere şi cred că
aceasta este mutarea corectă, nu ştiu dacă neapărat la Steaua sau în liga I oriunde ar fi
trebuit să meargă (...). (S2-rep.02:10)

(Rep.03:05, sel.16-22) Mihai Mironică: (...) Ţi se pare că el are anvergura de a juca
încă din sezonul viitor pe o poziţie atât de importantă la Steaua, cum este cea de decar,
sigur ca o alternativă să zicem, un Budescu. (S2-rep.02:51)

(Rep.03:37, sel.16-22) Răzvan Stanca: (...) Cu ocazia asta sper să facă faţă
cerinţelor Stelei. (S2-rep.03:22)

(Rep.03:59, sel.16-22) Mihai Mironică: Olimpiu Moruţan, totuşi, are un predecesor
pe drumul acesta Botoşani – Steaua, este vorba de Golofca care a ratat glamouros, ca
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să zic aşa, să preiau, să italie... să preiau din limba italiană un termen folosit deseori.
(S2-rep.03:45)

(Rep.04:54, sel.16-22) Mihai Mironică: Vă invit să vedem nişte negocieri care se
poartă între Steaua şi prima sa ţintă pentru vara anului viitor, Olimpiu Moruţan.

(Rep.05:38, 05:49, 05:55, 06:03, 06:22, sel.16-22) Mihai Mironică: Ne-am întors în
studio după ce am văzut aceste noi detalii legate de transferul de la FC Botoşani la
Steaua a lui Olimpiu Moruţan şi aş vrea să profit de experienţa lui Răzvan Stanca, cel
care este alături de noi, acum în studio, pentru a-mi vorbi despre un alt tânăr jucător
care a fost adus la Steaua cu foarte mari aşteptări, este vorba de Andrei Vlad, portar,
aşa cum este şi Răzvan. Ai fost chiar portar la Steaua, ştii ce înseamnă această poziţie
la o asemenea echipă, ai jucat în Europa League aşa cum i s-a întâmplat şi lui Andrei
Vlad în acest sezon împreună cu Steaua. Cum vezi tu acest tânăr jucător, cum îl simţi şi
cum vezi această situaţie cu Andrei Vlad care este împins tot mai mult spre primul 11 de
Gigi Becali şi opinia lui Nicolae Dică cum că totuşi Florin Niţă ar trebui să mai rămână
pentru o vreme, nu ştim cât, primul portar al Stelei.

(Rep.06:41, sel.16-22) Răzvan Stanca: (...) Steaua are nevoie de jucători, de
portari de genul acesta.

(Rep.07:13, 07:17, sel.16-22) Mihai Mironică: A mai fost un portar în istoria recentă
la Steaua, de asemenea foarte tânăr, şi el un deţinător de record de precocitate pentru
Steaua, este vorba despre Cojocaru (...).

(Rep.07:39, sel.16-22) Răzvan Stanca: Asta depinde doar de el şi sper să înveţe
din greşelile altor jucători care au trecut pe la Steaua, inclusiv ale lui Cojocaru.

(Rep.07:58, 08:13, 08:23, sel.16-22) Mihai Mironică: Adi, urmează pentru Steaua
ultimul meci din acest an, cel cu Viitorul, o partidă foarte interesantă, practic este un nou
episod din duelul atât de încins din sezonul trecut, care a decis campionatul. Steaua pe
de-o parte are nişte indisponibilităţi importante înainte de acest meci, în timp ce Viitorul,
senzaţia mea este că vine cam cu tot ce are mai bun. Cât de greu îi va fi Stelei în
această dispută cu Viitorul?

(Rep.09:33, 09:35, sel.16-22) Mihai Mironică: Meciurile dintre Steaua şi Viitorul sau
dintre Steaua şi FC Botoşani, ca şi cele dintre Dinamo şi Voluntari au reprezentat nişte
provocări pentru matematicieni (...).

(Rep.10:20, sel.16-22) Mihai Mironică: probabil că foarte greu ne va fi să uităm
acel meci cu ajutorul căreia Viitorul a scăpat de la retrogradare, în Ghencea, în
compania Stelei.

(Rep.10:23, sel.16-22) Adi Costeiu: Steaua nu pierduse atunci pe teren propriu.
(Rep.15:16, 15:28, 15:31, sel.16-22) Mihai Mironică: L-am ascultat acum pe

Nicolae Dică, cel care a ţinut să ne demonstreze cu cifre că Steaua este mai bună în
acest moment sub conducerea lui, decât era în sezonul trecut sub conducerea lui
Laurenţiu Reghecampf şi că nu înţelege, din acest motiv, de ce se tot vorbeşte despre
posibila lui îndepărtare de la Steaua. Răzvan, ţi se pare că Steaua este într-un progres
sub conducerea lui Nicolae Dică? (S3-rep.01:34, 01:45, 01:48)

(Rep.16:22, 16:36, sel.16-22) Mihai Mironică: Dacă nu mă înşel, în cariera ta, tu ai
lucrat şi cu Victor Piţurcă, chiar la Steaua. Fostul tău antrenor a adus în spaţiul public
această ştire, cum că Nicolae Dică ar fi fost pe punctul de a fi demis, în urmă cu puţin
timp, de la Steaua. (S3-rep.02:38, 02:52)

(Rep.16:58, sel.16-22) Mihai Mironică: Ai jucat meciuri multe şi bune la Steaua (...).
(S3-rep.03:16)

(Rep.17:39, 17:54, sel.16-22) Răzvan Stanca: Nu m-am simţit deloc pentru că am
ajuns la Steaua la o vârstă, deja eram, pot să spun eram călit, nu m-au demoralizat să
spun chestiile spusele domnului Gigi Becali. Într-adevăr, ca jucător la Steaua, dacă eşti
şi tânăr şi s-au plătit bani mulţi pe tine, şi nu demonstrezi acest lucru, că ai fost adus să
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faci diferenţa, o să-şi pună din păcate amprenta pe evoluţia jucătorului respectiv. (S3-
rep.03:56, 04:11)

(Rep.25:59, 26:02, sel.16-22) Răzvan Stanca: Cam aceeaşi situaţie este şi în cazul
Stelei, FCSB şi Steaua, da, din liga a IV-a.

(Rep.32:05, sel.16-22) Mihai Mironică: Cum vedeţi în continuare desfăşurarea
acestei etape, acestui final de sezon regulat, Steaua se poate apropia de echipa
dumneavoastră dacă o învinge pe campioana Viitorul.

(Rep.32:37, 32:43, sel.16-22) Mihai Mironică: Din partea Botoşaniului nu aţi avut
mari aşteptări la partida cu Steaua şi s-a confirmat, aţi avut intuiţia corectă. Acum aveţi
aşteptări mai mari din partea Viitorului la meciul cu Steaua?

(Rep.32:58, sel.16-22) Iuliu Mureşan (preşedinte CFR Cluj, prin legătură telefonică
directă): Sincer da pentru că s-au mai întâmplat nişte lucruri acolo şi cred că vor da totul,
şi au o ambiţie mult mai mare Viitorul, cred eu cu Steaua.

(Rep.33:03, sel.16-22) Adi Costeiu: Adică Viitorul n-a dat totul cu Steaua în
precedentele (neinteligibil)?

(Rep.33:28, sel.16-22) Mihai Mironică: Da, probabil că dumneavoastră vă referiţi şi
la faptul că, în vara acestui an, a fost această dispută la Tribunalul de Arbitraj Sportiv
între Steaua şi Viitorul.

(Rep.33:31, 33.46, sel.16-22) Iuliu Mureşan (preşedinte CFR Cluj, prin legătură
telefonică directă): Da. Sigur că Steaua a luat foarte mulţi jucători de la Viitorul, dar în
acelaşi timp şi jucătorii care sunt la Viitorul acuma, joacă bine, au ambiţia să
demonstreze, să fie... să se transfere afară sau chiar la Steaua, sau la noi, sau la alte
echipe bune.

(Rep.35:08, sel.16-22) Iuliu Mureşan (preşedinte CFR Cluj, prin legătură telefonică
directă): (...) Deci, asemenea meciuri, cum a fost ăsta de acum şi probabil că o să fie şi
Steaua cu Viitorul de mâine, vor fi toate meciurile aşa în play-off (...).

(Rep.37:26, sel.16-22) Adi Costeiu: Cum crezi că ar fi fost dacă acest stadion ar fi
fost deschis cu Steaua, acel meci pe care Craiova la pierdut cu 5-2 la Severin şi atunci
stadionul n-a fost plin?

(Rep.47:18, sel.16-22) Mihai Mironică: De exemplu, presa din Italia a vorbit despre
faptul că Steaua ar fi interesată de Gustavo de la Craiova.

(Rep.56:00, sel.16-22) Răzvan Stanca: (...) Craiova a fost mai bună, probabil că de
la anul CFR va mări pasul şi probabil că îşi va îndeplini obiectivul, dar să vedem ce face
şi Steaua mâine.

(Rep.57:33, sel.16-22) Mihai Mironică: (...) Mâine seară vă aştept aici, pe PRO-X,
pentru a comenta ce s-a întâmplat în partida dintre Steaua şi Viitorul. Rămâneţi pe
PRO-X pentru a-l asculta pe Dan Petrescu, să aveţi o seară plăcută în continuare!

Material înregistrat având ca subiect transferul lui Olimpiu Moruţan de la FC
Botoşani la FCSB:

(Rep.05:02, sel.16-22) Voce din off: Până miercuri Moruţan îi va anunţa pe stelişti
dacă semnează sau nu.

(Rep.05:14, sel.16-22) Voce din off: Moruţan nu îi va ajuta pe stelişti în lupta la
titlu.

(Rep.05:31, sel.16-22) Florin Vulturar (impresar Olimpiu Moruţan): N-am venit să
facem licitaţie cu Steaua.

Interviu înregistrat cu Nicolae Dică (antrenorul echipei FCSB):
(Rep.14:07, 14:16, 14:26, 14:35, sel.16-22) Nicolae Dică: Consider că în momentul

ăsta, Steaua este pe un drum bun. Am făcut şi eu, am luat o statistică din ultimii ani şi
am văzut că după etapa 21, Steaua, în acest an, de exemplu pot să mă refer la anul
care a trecut, campionatul trecut. În acest moment, în etapa 21, Steaua avea 40 de
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puncte. Acum are 44 de puncte. Avea 27 de goluri marcate, Steaua acum are 44 de
goluri marcate (...).
(S3-rep.00:24, 00:32, 00:42, 00:51)

(Rep.15:05, 15:07, sel.16-22) Nicolae Dică: Să nu înţelegeţi acum că mă leg de
Reghe, nu, a făcut performanţă la Steaua. Nu aş fi nici primul antrenor, nu aş fi nici
ultimul care este demis de la Steaua. (S3-rep.01:21, 00:25)

Interviu înregistrat cu Dan Petrescu (antrenorul echipei CFR Cluj):
(Rep.59:59, sel.16-22) Dan Petrescu: (...) N-are rost să fac nişte acuze aiurea, e

clar că la golul care au dat ei n-a fost corner, dar asta se poate întâmpla. A fost vina
noastră pentru că era minutul 44, lovitură pentru noi, identic cum am luat gol cu Steaua.

(Rep.01:43, sel.16-23) Dan Petrescu: Sper să fie un meci mai strâns decât cel care
a fost la Botoşani, pur şi simplu a fost un meci prea uşor pentru Steaua.”

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 Clubul 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 46.9/12.06.2003, elib. la 20.07.2017 şi al deciziei de autorizare
nr. 512.1-9/03.04.2007 eliberată la 20.07.2017 pentru postul de televiziune PRO X,
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
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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, 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 X, 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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