Decizia nr. 51 din 02.02.2021
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 2 februarie 2021, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcția Monitorizare în
baza reclamației înregistrate sub nr. 13/02.01.2021 cu privire la conținutul episoadelor
serialului “Profu”, difuzate de postul PRO TV în 2 ianuarie 2021.
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, 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
înregistrare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.R.L. a
încălcat prevederile art. 24 alin. (1) raportate la cele ale art. 19 alin. (1) și (2) lit. k) și
l) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 24 (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00-6,00 și vor fi
însoțite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar
în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă; fac excepție de
la intervalul orar filmele artistice, serialele și cele documentare clasificate 15, în cazul
cărora intervalul permis de difuzare este 22,00-6,00.
Art. 19(1) Criteriile în funcție de care se clasifică programele difuzate au drept
scop asigurarea protecției minorului și informarea publicului cu privire la conținutul
acestora.
(2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor și furnizorilor
de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii:
k) calitatea și tipologia limbajului;
l) genul sau tema programului.
În fapt, postul de televiziune ProTV a difuzat în data de 02.01.2021 două episoade
din filmul serial Profu’, în intervalele orare 20:00 – 21:00 și 21:00 - 22:00, cu încadrarea
12. Potrivit raportului de monitorizare, înaintea difuzării primului episod au fost făcute
următoarele precizări: Acest program este interzis copiilor sub 12 ani. Genul
programului: Comédie; Programul conține scene cu limbaj licențios.
Redăm din raportul de monitorizare cu privire la aspectele reținute de Consiliu:
“(…) Episodul din intervalul orar 20:00 – 21:00
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(sel.20- reper 00:00) Profesorul: Cine poate da un exemplu de conservare a
energiei?
Elevă: Somnul. Când dorm, îmi încarc bateria.
Profesorul: Foarte bine. Doi. Altcineva.
Elev: Sexul, domn profesor. Eu când fac sex, am o energie, uau …
Profesorul: Gata! Până aici!
(sel.20- reper 01:30) Profesorul: Un singur lucru mi-a mai rămas, și mi l-ați luat și pe
acesta! Vă doare în cur de legea conservării energiei. Hai, pa!
(sel.20- reper 08:20) În timp ce noua profesoară de limba română, Ana, stă de vorbă
cu directorul liceului despre exigențele școlii, acestuia îi pică în cap un sutien, căzut de la
doi elevi care se certau.
Elev: Bă, fraiere, treci, bă, încoace!
Director: Potoliți-vă, măi!
Profesoara merge către cei doi elevi care se încăierau și îi întreabă ce este cu
sutienul.
Elev: Fraierul acesta i-a tras-o lui gagică-mea!
Profesoara: Să înțeleg că dovada este sutienul acesta?
Elev: Exact!
Profesoara: Sutienul acesta să știi că este de prin anii 90 și probabil că aparține unei
femei de vreo 100 de kg. Coincide descrierea asta cu a iubitei tale?
Elev, către celălalt elev: Mă, tu ai făcut mișto de mine, că te sparg!
Elev: Normal, mă, că am făcut mișto de tine, dacă tot te lauzi aiurea că i-ai traso!
Profesoara: Gata, potoliți-vă! …
(sel. 20-reper 26:15) Profesoara Ana îi arată profesorului Mihai un filmuleț editat în
care un bărbat cu chipul lui începe să dezbrace o femeie.
Ana: Te-ai lăudat că ți-ai tras-o cu mine sau cum?
Profesorul: Noi doi?
Ana: Îhm.
Profesorul: Nu, niciodată!
(sel. 20- reper 58:30) Profesorul către elevi: Văd că Sofia nu a venit nici azi. De vreo
trei zile nu a mai venit la școală. Ce e cu ea? Nu mai reușește să se trezească să ajungă?
… Păcat, o să piardă ceva mișto, chiar sexy.
Elev: Ce, domnul profesor, gif-uri porno?
Profesorul: Ești pe aproape.
Episodul difuzat în intervalul orar 21:00 – 22:00
(sel. 21- reper 02:20) Doi profesori au găsit un bebeluș într-o magazie a școlii.
Profesorul: Petrică, trebuie să faci sex, măcar cu nevastă-ta ca să faci copil.
Petrică: E foarte important cum ții copilul, Mișule, e foarte important. …
(sel. 21- reper 08:45) Profesoara Ana și profesorul Mihai stau de vorbă pe o bancă.
Ana: La ce renume ai …
Mihai: Ce renume am?
Ana: De fustangiu.
Mihai: Fustangiu? Nici măcar nu știam că se mai folosește cuvântul acesta.
Ana: Am încercat și eu să fiu finuță. De fapt, am auzit că, citez, îi place să își
bage capul între toate țâțele mari pe care le vede.
Mihai: Da, pentru că nu ești în pericol să …
(sel. 21- reper 10:30) Profesorul Mihai stă de vorbă cu patroana unui bar despre o
elevă, Sofia, despre care descoperise că are un copil.
Mihai: Dacă nu facem ceva în 24 de ore, directorul o să sune la autoritatea tutelară.
Barmaniță: Termină, mă, cu astea, eu am născut la 17 ani și uite ce bine îmi merge.
Mi-am văzut visul cu ochii. În acest moment țâșnește lichidul printr-un robinet.
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Barmaniță: Gicu! Aoleu, ce de căcat e viața mea!
Mihai: Trebuie să vorbesc neapărat cu maică-sa!
Barmaniță: Ce?
(sel. 21- reper 23:00) Profesoara Ana scrie pe tablă expresia Sex protejat și îi
întreabă pe elevi ce înseamnă.
Un elev răspunde: În primul rând trebuie să ne protejăm de situații neplăcute, cum
ar fi să nu o facem pe marginea căzii, că s-ar putea să alunecăm și să ne lovim. Io am
pățit-o ieri și am făcut ditamai cucuiul. Ia ziceți, profa, vreți să simțiți cucuiul?
Profesoara: Nu, nu, nu râdeți că Tudor are dreptate. Ar fi fost și mai grav dacă era
și o fată acolo în timp ce Tudor făcea sex.”
După analizarea raportului și vizionarea selecțiilor înregistrării, membrii Consiliului
au apreciat că unele dintre replicile ce au dat conținut materialului audiovizual, difuzat
de radiodifuzor în intervalul orar 20.00-22.00, cu încadrarea “interzis copiilor sub 12
ani”, au fost nepotrivite pentru ora de difuzare a conținutului prezentat publicului
telespectator, de natură să contravină prevederilor privind protecția minorilor din Codul
audiovizualului.
În acest sens, membrii Consiliului au constatat că temele prezentate de materialul
analizat, în care protagoniștii sunt liceeni sau profesori, iar acțiunea este plasată în
cadrul liceului, priveau aspecte și se adresau adolescenților și adulților, limbajul și
calitatea acestuia nefiind doar „licențioase”, conform clasificării radiodifuzorului, ci unele
nepotrivite pentru vizionare de către minorii până la 15 ani.
Potrivit dispozițiilor art. 19 din Codul audiovizualului, criteriile în funcție de care se
clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecției minorului și informarea
publicului cu privire la conținutul acestora, iar responsabilitatea clasificării programelor
revine radiodifuzorilor în conformitate cu mai multe criterii, printre acestea, calitatea și
tipologia limbajului, precum și genul sau tema programului.
Raportat la aceste aspecte, Consiliul a apreciat că încadrarea făcută de
radiodifuzor producției, respectiv “interzis copiilor sub 12 ani”, cu mențiunea: Programul
conține scene cu limbaj licențios, și difuzare în intervalul orar 20.00-22.00, nu a
respectat criteriile prevăzute de Codul audiovizualului la art. 19, în ce privește
clasificarea programelor în scopul informării publicului și a asigurării protecției minorilor,
în condițiile în care producția trebuia încadrată ca una interzisă minorilor sub 15 ani.
Astfel, membrii Consiliului au apreciat că respectivul conținut audiovizual a fost
difuzat cu încălcarea prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul audiovizualului, care interzic
difuzarea, în intervalul orar 22,00 - 6,00, a producțiilor care prezintă teme și un limbaj de
o calitate și tipologie nepotrivite vizionării de către minorii sub 15 ani.
Având în vedere cele constatate, precum și faptul că radiodifuzorul a mai fost
sancționat anterior cu somație pentru încălcarea acelorași prevederi, membrii Consiliului au
propus sancționarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 5.000 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 alin. (2) 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. (nr. S-TV 02.7/19.12.1995 eliberată la
data de 26.07.2018, decizia de autorizare nr. 163.1-8/26.04.2005 eliberată la data de
26.07.2018 pentru postul PRO TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de
5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 24 alin. (1) raportate la cele ale art. 19 alin.
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(1) și (2) lit. k) și l) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conținutului 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, deoarece, episoadele din data de 2 ianuarie 2021 ale serialului “Profu” au fost
încadrate greșit ca fiind permise vizionării de copii cu vârsta peste 12 ani și difuzate la o
oră nepotrivită în raport de criteriile de clasificare privind temele tratate și limbajul
utilizat.
Conform dispozițiilor din Codul audiovizualului, o corectă încadrare a producției în
raport de criteriile de clasificare permite difuzarea serialelor interzise minorilor sub 15
ani în intervalul 22,00-6,00.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic,
Reglementări și Relații Europene,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu
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