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Decizia nr. 446 din 25.09.2018
privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. PRO TV S.R.L.

Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 105,
parter, camera 101, sector 2

CUI: 2835636
Fax: 031.825.04.13

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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 septembrie 2018, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit în baza sesizării înregistrate
sub nr. 6490/27.06.2018 cu privire la emisiuni informative şi de ştiri difuzate de postul PRO
TV în intervalul 18-26 iunie 2018.

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 dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că 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 şi
prevederile art. 66 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 3 alin. (2), Legea audiovizualului: 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.

Art. 66 Codul audiovizualului: În programele de ştiri şi dezbateri informarea în
probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie
asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin
prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele
sunt în dezbatere publică.

În fapt, în perioada 18-26 iunie 2018, postul de televiziune PRO TV a difuzat, în
cadrul emisiunilor de ştiri, o serie de informaţii şi materiale privind modificarea în Camera
Deputaţilor a prevederilor Codului de procedură penală.

Redăm spre exemplificare, din raportul de monitorizare referitor la emisiunile de ştiri
difuzate în perioada 18-26 iunie 2018:

 „18.06.2018
19:00 - Ştirile Pro TV
18.59, S1-1 (rep. 59.15-60.00, 18-18) – S1-2 (rep. 00.00-02.12, 18-19) Titlu COD MODIFICAT

ÎN MARE GRABĂ
Andreea Esca, prezentatoare: Cu o viteză pe care nimeni de la putere nu vrea s-o explice

deputaţii se grăbesc să voteze Codul de Procedură Penală. Asta, după ce proiectul a fost
aprobat în Senat săptămâna trecută. Şedinţa din această seară se desfăşoară în absenţa lui Liviu
Dragnea care este în biroul său de la Parlament dar nu şi-a făcut apariţia în plen. Opoziţia spune că
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unele modificări au fost făcute special pentru dosarele liderului PSD. Liviu Dragnea este
condamnat definitiv în cazul Referendum şi mai este judecat alături de fosta sa soţie, Bombonica
Prodana, pentru instigare la abuz în serviciu. O sentinţă în acest caz este aşteptată joi.

A fost difuzat un material filmat pe holurile Parlamentului, cu încercarea reporterilor de a
lua un interviu domnului Florin Iordache, deputat PSD:

Florin Iordache: Dau declaraţii când vreau. La final, am spus.
Reporter: Tocmai s-a terminat şedinţa Comisiei, vă rugăm să ne răspundeţi şi nouă unei

întrebări. Vă rugăm din suflet. Vă deranjăm cu prezenţa? Vă deranjăm cu întrebările?
(Se trece la S1-2/18-19) Florin Iordache: Nu înţeleg ce-i atitudinea asta? Staţi puţin.
Reporter: Puteţi să vă opriţi?
Florin Iordache: Nu vreau.
Reporter: Să spuneţi două cuvinte, de ce atâta grabă? Să răspundeţi opoziţiei nu nouă,

dacă noi vă deranjăm.

Voce din off: Aşa a explicat preşedintele Comisiei speciale de modificare a legilor în domeniul
justiţiei, Florin Iordache, graba cu care Codul de Procedură Penală a primit într-o singură zi aviz la
Comisie şi a ajuns la vot final în plen, lucru rar întâlnit în Parlamentul României. Pe repede înainte,
membrii Comisiei conduse de fostul ministru al Justiţiei, au dat raportul la o lege care are 603 articole.

A fost difuzat un material din timpul şedinţei deputaţilor:
Raluca Turcan, deputat PNL: Acest proiect de lege privind Codul de Procedură Penală

este o cârdăşie a infractorilor politici. Este posibil să scoateţi corupţia din arestarea preventivă?
Este doar pentru domnul Dragnea şi acoliţii săi.

Deputat: Vă mulţumesc. Vă mulţumesc.
Stelian Ion, deputat USR: România paradis penal. Ăsta e programul de guvernare al PSD-

ului.
Florin Iordache, deputat PSD: Noi chiar ne-am dorit să punem capăt abuzurilor.

Voce din off: Opoziţia îi acuză pe cei din coaliţia majoritară PSD-ALDE, că au modificat
anumite articole din Codul de Procedură Penală cu dedicaţie pentru Liviu Dragnea. Unul dintre
acestea permite ca o persoană condamnată definitiv să ceară rejudecarea dosarului dacă
hotărâre de condamnare nu a fost scrisă şi semnată de judecătorul care a soluţionat cauza. În
dosarul Referendumul, în care Liviu Dragnea are o condamnare definitivă, unul dintre cei 5
judecători a plecat la Curtea Constituţională şi nu a mai putut semna motivarea condamnării lui
Dragnea cu toate acestea ceilalţi patru au semnat-o. Un alt articol modificat de PSD-ALDE
spune că judecătorii nu pot condamna o persoană doar pe baza declaraţiilor date de martori,
ofiţeri sub acoperire sau a inculpatului. Ori procesul în care Bombonica Prodana şi Liviu
Dragnea sunt judecaţi se bazează pe declaraţiile martorilor care spun că două angajate de la
Asistenţă Socială Teleorman primeau salariu de la Direcţie dar în realitate lucrau pentru Filiala
PSD Alexandria. O altă schimbare l-ar avantaja pe şeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu,
spun cei din opoziţie. Instanţa de apel nu poate schimba decizia primului complet de judecători
dacă aceştia au decis că inculpatul este nevinovat. Preşedintele Camerei Superioare a
Parlamentului ar putea să ceară ca procesul în are a fost găsit nevinovat de mărturie
mincinoasă în primă instanţă să nu mai continue în apel, aşa cum a solicitat procurorul.

Au fost difuzate imagini cu menţiunea Arhivă, cu:
- Liviu Dragnea pe holurile Parlamentului, singur, înconjurat de reporteri sau alături de Călin

Popescu-Tăriceanu;
- Bombonica Prodana;
- Călin Popescu-Tăriceanu.

23:30 - Ştirile Pro TV
23.37, S2 (rep. 37.09-37.51, 18-23) Titlu CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ, MODIFICAT
Cristian Leonte, prezentator: După o şedinţă maraton, astăzi, deputaţii au adoptat, mai exact, în

această seară, proiectul de modificare a Codului de Procedură Penală. Au fost 175 de voturi pentru, 78
de voturi împotrivă şi o abţinere. Votul s-a dat târziu, în noapte, în jurul orei 22, iar opoziţia a acuzat
coaliţia PSD-ALDE că a făcut legea cu dedicaţie pentru Liviu Dragnea. În plus, aceştia au mai
anunţat că vor contesta proiectul votat în această seară la Curtea Constituţională. Săptămâna trecută,
preşedintele Klaus Iohannis ceruse Parlamentului reexaminarea acestei legi, însă deputaţii au respins
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acest lucru şi s-au grăbit să obţină votul final. De altfel, în această seară, câţiva protestatari s-au strâns
în faţa Parlamentului pentru a contesta decizia deputaţilor.

Pe parcursul ştirii nu s-a prezentat punctul de vedere al domnului Liviu Dragnea sau al
unui reprezentant al acestuia, al PSD-ului / ALDE şi nu s-a specificat că s-ar fi cerut acest lucru.

23.38, S3 (rep. 37.51-40.49, 18-23) Titlu COD MODIFICAT ÎN MARE GRABĂ
Cristian Leonte, prezentator: În aceeaşi viteză a trecut pe timpul zilei, proiectul, prin Comisia

Iordache. Şedinţa s-a desfăşurat în absenţa lui Liviu Dragnea care a stat în biroul său de la Parlament
fără să apară în plen. Opoziţia spune că unele modificări au fost făcute special pentru dosarele
liderului PSD. Liviu Dragnea este condamnat definitiv în cazul Referendum şi mai este judecat alături
de fosta soţie, Bombonica Prodana, pentru instigare la abuz în serviciu. O sentinţă în acest caz este
aşteptată joi.

Au fost redifuzate cele două materiale cu acelaşi comentariu de la ora 18.59.

 19.06.2018
 17:00 - Ştirile Pro TV

17.01, S4 (rep. 00.30-05.03, 19-17) Titlu COD MODIFICAT ÎN MARE GRABĂ
Monica Dascălu, prezentatoare: Majoritatea PSD votează legi pentru şeful lor, votează legi

cu dedicaţie pentru Dragnea, ceea ce este pur şi simplu inadmisibil a declarat preşedintele
Klaus Iohannis după ce Camera Deputaţilor a adoptat aseară, controversatul proiect de
modificare a Codului de Procedură Penală. Au fost 175 de voturi pentru, 78 împotrivă şi o abţinere.
La final şi opoziţia a acuzat PSD şi ALDE că au scris o lege pentru al scăpa pe Liviu Dragnea de
problemele penale. USR şi PNL au anunţat că vor contesta proiectul la Curtea Constituţională.

(?) (la şedinţa parlamentară): Proiect de lege pentru modificarea şi completarea legii 135/2010
privind Codul de Procedură Penală. Comisia specială comună propune adoptarea proiectului de lege.
Vă rog să votaţi. 175 pentru, 78 împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu optează. Adoptat!

Voce din off: După o şedinţă maraton, modificarea Codului de Procedură Penală a fost adoptată
aseară în viteză aşa cum au vrut PSD şi ALDE. Opoziţia, prin vocea preşedintelui USR, Dan Barna, a
anunţat că partidul pe care-l conduce va contesta la Curtea Constituţională, modificările la Codul de
Procedură Penală.

Dan Barna, preşedintele USR (la şedinţa parlamentară): Astăzi aţi transformat oficial
România într-un stat al infractorilor. În mod oficial şi declarat. De astăzi, cei care fac evaziune
fiscală şi spălare de bani nu vor mai putea fi arestaţi şi după ce ne vor fura banii nouă, tuturor,
vor pleca în Brazilia sau în Costa Rica.

Raluca Turcan, deputat PNL (la şedinţa parlamentară): Din momentul în care aţi câştigat
puterea, nu v-a stat gândul decât la cum să puneţi mâna mai repede pe justiţie, s-o controlaţi şi
să salvaţi şefii de partid şi în acelaşi timp să le albiţi dosarele. Astăzi, aţi oferit încă o dată
dovada că aţi trecut o lege în avantajul şefului dvs. direct.

Voce din off: În aceeaşi viteză parlamentarii puterii au trecut ieri proiectul şi prin Comisia
Iordache al cărei preşedinte nu a dorit să explice motivele pentru care se grăbesc cu acest proiect.

A fost redifuzat materialul filmat pe holurile Parlamentului, cu încercarea reporterilor de a
lua un interviu domnului Florin Iordache, deputat PSD, din data 18.06.2018, de la ora 18.59.

Voce din off: Aşa a explicat preşedintele Comisiei speciale, Florin Iordache, graba cu care Codul
de Procedură Penală a primit într-o singură zi aviz la Comisie şi a ajuns la vot final în plen, lucru rar
întâlnit în Parlamentul României. Pe repede înainte, membrii Comisiei conduse de fostul ministru al
Justiţiei, au dat raportul la o lege care are 603 articole.

A fost difuzat un material din timpul şedinţei deputaţilor:
Stelian Ion, deputat USR: România paradis penal. Ăsta e programul de guvernare al PSD-

ului.
Florin Iordache, deputat PSD: Noi chiar ne-am dorit să punem capăt abuzurilor.
Voce din off: Opoziţia acuză pe cei din coaliţia majoritară că au modificat anumite articole

din Codul de Procedură Penală cu dedicaţie pentru Liviu Dragnea. Unul dintre acestea permite
ca o persoană condamnată definitiv să ceară rejudecarea dosarului dacă hotărârea de
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condamnare nu a fost scrisă şi semnată de judecătorul care a soluţionat cauza. În dosarul
Referendumul, în care Liviu Dragnea are condamnare definitivă, unul dintre cei 5 judecători a
plecat la Curtea Constituţională şi nu a mai putut semna motivarea condamnării lui Dragnea. Cu
toate acestea ceilalţi patru au semnat-o. Un alt articol modificat de PSD-ALDE spune că
judecătorii nu pot condamna o persoană doar pe baza declaraţiilor date de martori, ofiţeri sub
acoperire sau chiar a inculpatului. Ori procesul în care Bombonica Prodana şi Liviu Dragnea
sunt judecaţi se bazează pe declaraţiile martorilor care spun că două angajate de la Asistenţă
Socială Teleorman primeau salariu de la Direcţie dar în realitate lucrau pentru Filiala PSD,
Alexandria. O altă schimbare l-ar avantaja pe şeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, spun cei
din opoziţie. Instanţa de apel nu poate schimba decizia primului complet de judecători dacă
aceştia au decis că inculpatul este nevinovat şi dacă nu mai apar probe noi la dosar. Astfel,
preşedintele Camerei Superioare a Parlamentului ar putea să ceară ca procesul în are a fost
găsit nevinovat de mărturie mincinoasă în primă instanţă să nu mai continue în apel, aşa cum a
solicitat procurorul.

Au fost difuzate imagini cu menţiunea Arhivă, cu:
- Liviu Dragnea pe holurile Parlamentului: înconjurat de reporteri sau alături de Călin Popescu-

Tăriceanu; la miting
- Bombonica Prodana;
- Călin Popescu-Tăriceanu.

 20.06.2018
00:30 - Ştirile Pro TV
00.31, S7 (rep. 30.35-32.17, 20-0) Titlu: MODIFICĂRI CONTESTATE ÎN STRADĂ
Cristian Leonte, prezentator: Controversatele modificări aduse Codului de Procedură Penală

adoptate noaptea, scot oamenii în stradă. Aproape 5.000 de persoane au protestat în această seară la
Cluj-Napoca potrivit jandarmilor. Manifestanţii au strigat lozinci şi au mărşăluit prin tot oraşul.

A fost difuzat un material de la miting:
- Protestatari: PSD, ciuma roşie!
- pancarta DRAGNEA ŞI AI LUI TRĂDĂTORII NEAMULUI

Voce din off: Mulţimea s-a adunat în jurul orei 19 în P-ţa Unirii din centrul Clujului. Oamenii au
venit înarmaţi cu pancarte (rep. 00.27 – plan mediu cu pancarta PSD ciuma roşie, 3 secunde), apoi au
pornit în marş prin oraş.

Protestatari: Hoţii! Hoţii! Hoţii!
Protestatară: Am ajuns la capătul răbdării şi-a puterii şi cred că numai noi putem să schimbăm

lucrurile în ţara asta. Am avut o perioadă în care eram gata să abandonez şi să renunţ. Şi acum am
ajuns la concluzia că nu am dreptul să (neinteligibil).

Protestatarul 1: Primul rând, pentru ceea ce au făcut parlamentarii aseară.
Reporteră: Ce vă nemulţumeşte mai exact? Unde credeţi că ajungem în felul acesta?
Protestatarul 1: O să ajungem la o tensiune care continuă să crească.

Voce din off: Grupul de protestatari s-a mărit pe parcurs. Oamenii au ieşit în stradă când au
văzut mulţimea şi s-au alăturat protestului.

Protestatarul 2 (ţinând pancarta Căţeluş cu părul creţ / Fură raţa din coteţ / El se jură că nu fură /
Şi l-am prins cu raţa-n gură / Şi cu ou în buzunar): Baronii locali, în frunte cu Dragnea şi cu
Tăriceanu îşi dau legi cu dedicaţie ca să scape de puşcărie. Nu mi se pare normal şi nu mi se pare
corect. Legile ar trebui să fie pentru cetăţeni.

Voce din off: Prevederile codului penal votate luni noaptea amintesc de ordonanţa de
urgenţă 13 din februarie 2017, (rep. 01.21 - imagini cu un protestatar ţinând două coli în mâini: 1. Cu
schiţa portretului lui Dragnea traversat de 3 dungi verticale şi textul DRAGNEA LA PARALELE!!!; 2. Mai
mulţi şobolani şi textul SĂ VĂ FIE FRICĂ ŞOBOLANII SE RIDICĂ!) adoptată tot în toiul nopţii.

Protestatarul 3: N-ar trebui să facă ce fac.
Reporteră: Ce vă nemulţumeşte?
Protestatarul 3: Păi nemulţumeşte toate deciziile acestea luate, aşa, pe moment, peste noapte,

pe ascuns. Şi cam asta ne supără.
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Voce din off: Protestatarii s-au (rep. 01.36 - pancartă având cu: negru: desenul unei balanţe

şi textul CÂND NEDREPTATEA DEVINE LEGE; roşu: textul NESUPUNEREA DEVINE DATORIE! şi
desenul unui pumn strâns) mobilizat pe internet şi spun că dacă nu se schimbă nimic vor (rep. 01.39 -
pancarta de la rep. 01.36 şi pancarta cu textul SUNTEM CU OCHII PE VOI) să iasă în stradă şi în zilele
următoare.

00.32, S8 (rep. 32.16-38.11, 20-0) Titlu JUSTIŢIA, SCHIMBĂRI PESTE NOAPTE
Cristian Leonte, prezentator: Hotărârile judecătoreşti definitive ar putea fi rejudecate, iar

arestarea preventivă devine aproape imposibilă, în special în cazurile de corupţie! Mai mult
decât atât, suspecţii şi inculpaţii vor putea să asiste la audierea martorilor, altfel spus să-i
intimideze. Iată doar câteva dintre controversatele prevederi ale ”Codului de Procedură Penală”, votate
noaptea trecută în Camera Deputaţilor, de PSD şi ALDE. Opoziţia a anunţat deja că va sesiza Curtea
Constituţională. La fel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar Parchetul General şi-a exprimat
îngrijorarea şi a transmis că analizează toate aspectele de neconstituţionalitate.

S-a continuat cu reportajul de la ora 18.59 (S5-1 şi S5-2).

00.38, (rep. 38.10-40.52, 20-0) A fost difuzată ştirea din data de 19.06.2018, ora 19.05 (S6).”
În urma analizării conţinutului redat anterior, membrii Consiliului au constatat că

informarea cu privire la modificarea în Camera Deputaţilor a prevederilor Codului de
procedură penală s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale ce obligă radiodifuzorul la
asigurarea unei informări corecte şi obiective a publicului şi favorizarea liberei formări a
opiniilor.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că informarea referitoare la modificarea
prevederilor Codului de procedură penală, problemă de interes public, trebuia să fie făcută
cu prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, pentru a asigura
imparţialitatea şi echilibrul informării, oferindu-se astfel posibilitatea publicului de a-şi forma
în mod liber o opinie, iar nu una rezultată din prezentarea în mod unilateral a evenimentului
adus în atenţia sa, aşa cum rezultă din materialele analizate.

În acest sens, membrii Consiliului au constatat că în cadrul materialelor informative
referitoare la modificarea Codului de procedură penală în Camera Deputaţilor în data de 18
iunie 2018 au fost prezentate cu preponderenţă punctele de vedere ale reprezentanţilor
opoziţiei parlamentare, care criticau respectivele modificări, fără să fie prezentat şi un punct
de vedere al reprezentanţilor coaliţiei PSD –ALDE cu privire la motivele ori efectele
modificărilor legislative.

Membrii au apreciat că modul de prezentare al informaţiilor şi punctelor de vedere au
fost unele de natură să creeze confuzie atât cu privire la modul de adoptare a proiectului
legislativ, dar şi cu privire la conţinutul modificărilor actului normativ.

Raportat la acest aspect, membrii Consiliului au apreciat că prezentarea subiectului a
fost una părtinitoare, lipsită de echilibrul impus de dispoziţiile legale, de natură să
influenţeze opinia publicului, care a fost informat în mod constant, că „legea e cu dedicaţie
pentru Liviu Dragnea” .

Consiliul a considerat că o informare corectă, echilibrată şi imparţială era asigurată
doar prin prezentarea, în cadrul materialelor informative, şi a opiniilor reprezentanţilor
coaliţiei PSD-ALDE exprimate în cadrul şedinţei parlamentare, aşa cum au fost cele ale
reprezentanţilor opoziţiei, aceste obligaţii nefiind satisfăcute prin simpla introducere în
cadrul materialelor a imaginilor în care preşedintele Comisiei speciale care a avizat
proiectul legislativ de modificare a Codului de procedură penală anunţa că va da o
declaraţie la finalul şedinţei.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat încălcarea de către
radiodifuzor a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, care
impun asigurarea unei informări obiective a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi
evenimentelor şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prevederi în aplicarea cărora au fost
emise dispoziţiile privind informarea corectă din Codul audiovizualului.
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Conform art. 66 din Decizia 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în

programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică,
economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie
favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în
opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Faţă de această situaţie, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2), art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu
respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul 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) se sancţionează cu amendă în cuantum de
10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu mo0dificările şi completările ulterioare şi ale art. 66 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, 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 postul PRO TV cu amendă de 10.000
lei, întrucât, prezentarea, în perioada 18-26 iunie 2018, a unor ştiri referitoare la adoptarea în
Camera Deputaţilor, în data de 18 iunie 2018, a proiectului legislativ referitor la modificarea
prevederilor Codului de procedură penală nu a respectat obligaţiile legale privind informarea
corectă şi obiectivă a publicului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea
punctelor de vedere aflate în opoziţie în perioada în care problema de interes public s-a aflat
în dezbatere publică.”

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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