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pentru postul de televiziune TV BUZĂU 
Buzău, Str. Mesteacănului, nr. 1, sala 14-15, jud. Buzău 

 
 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iunie 2016, Consiliul Naţional al Audiovizualului 
a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei 
înregistrate la C.N.A. sub nr. 5051/19.05.2016, cu privire la emisiunea electorală „Cu cărţile pe 
faţă”, ediţia  difuzată în data de 16.05.2016 de postul TV BUZĂU. 

Postul de televiziune TV BUZĂU aparţine S.C. R T M BUZĂU S.R.L. (licenţă 
audiovizuală nr. TV-C 778/16.06.2015, decizia de autorizare nr. 2022.0/15.12.2015 pentru 
localitatea Buzău). 
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi 
vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. R T M BUZĂU 
S.R.L. a încălcat prevederile art. 72 lit. a), c), d) şi e) din Legea nr.  115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali. 

Potrivit dispoziţiilor invocate:   
    Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii: 
    a) să fie imparţiali; 
    c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare; 
    d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii 
stabilite; 
    e) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitaţii încalcă dispoziţiile 
art. 71 alin. (2); în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate 
decide întreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, după caz. 
 În fapt, în ziua 16 mai 2016, de la ora 18.00, postul TV BUZĂU a difuzat emisiunea 
electorală “Cu cărţile pe faţă”, moderată de dl. Aurel Tereacă şi la care a participat un singur 
invitat şi anume dl. Edmond Buga Sfinteş, candidat din partea PRM la funcţia de primar al 
Municipiului Buzău. 
 Analizând şi vizionând ediţia emisiunii “Cu cărţile pe faţă”, difuzată în data de 
16.05.2016, membrii Consiliului au constatat că moderatorul acesteia nu şi-a îndeplinit 
obligaţiile legale prevăzute de norma invocată. 

Redăm din raportul de monitorizare: 
“Reper (00:17) (A. Tereacă): .......Invitatul nostru de astăzi, dl. Edmond Buga Sfinteş, liderul organizaţiei 
judeţene a Partidului Romania Mare şi totodată candidatul acestei formaţiuni politice la funcţia de Primar al 
Municipiului Buzău.......... 
Reper (00:35) (A.Tereacă) : Evident o să discutăm în această emisiune şi despre proiectele domnului Buga 
Sfinteş. De ce doreşte dânsul să devină primar? Care sunt atuurile dânsului? Dar o să-mi permit aşa, cel puţin la 
începutul emisiunii să discutăm şi alte câteva subiecte. O să începem cu ceva nu tocmai frumos. Din câte îmi 
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transmit şi mie colegii de aici de la TV BUZĂU, dl. Marcel Ciolacu, şeful PSD Buzău, ar fi făcut, ar fi proferat 
aşa niscai ameninţări, sau mai multe ameninţări că, vezi Doamne, dl. Ciolacu, dacă vrea, poate să închidă acest 
post TV BUZĂU. Din câte deduc eu aşa, nu ştiu ce motive ar avea dl. Ciolacu, dar mă duce gândul că dl. Ciolacu 
este pe undeva deranjat aşa, că la acest post TV BUZAU nu se închină ode conducătorului iubit şi partidului prea 
mult iubit PSD, da ? şi că la acest post se obişnuieşte, în ultima perioadă cel puţin, să se zică şi adevărul, sau cam 
ce-i interesează aşa pe buzoieni în principal, iar  emisiunile, şi cele electorale şi cele neelectorale, nu sunt aşa 
emisiuni de pupat, mângîiat, tămâiat anumite persoane, ci sunt emisiuni în care se pun întrebări pertinente, mare 
parte dintre ele provenind chiar de la dumneavoastră, de la telespectatori, care înţeleg că telespectatorii s-au cam 
supărat aşa, nu că s-au supărat, s-au săturat masi degrabă, ăsta ar fi cuvântul, s-au cam săturat aşa de emisiuni, mai 
ales acum în campania electorală, în care li se spun poveşti de adormit copiii. Aşa că o să-i întreb şi pe 
telespectatorii noştri şi ne pot spune şi ei, adică şi dumneavoastră părerile vis-a-vis de această problemă, dacă vi 
se pare normal ca un şef de partid să facă astfel de ameninţări la adtresa colegilor de aici sau a postului în general. 
Înţeleg că nu le-ar fi picat prea bine celor de la PSD emisiunea de săptămâna trecută cu dl. Toma, candidatul PSD 
la Primăria municipiului Buzău, dar se poate să mă înşel eu vis-a-vis de acest aspect. Dl. Buga aţi avea ceva de 
comentat referitor la acest aspect ?  
Reper (03:12) (E.B. Sfinteş) : Mă surprinde introducerea în această emisiune. Nu am auzit ca pe undeva pe faţa 
pământului un deputat să poată să închidă un post de televiziune. Cred că dl. Ciolacu îşi dă mai multă importanţă decât 
ar trebui dacă ameninţările pe care spuneţi dumneavoastră că le-a proferat sunt reale. Dacă aceste ameninţări sunt reale, 
asta înseamnă că tot Buzăul este într-un mare pericol şi ne arată ce tip de politicieni ar putea să conducă judeţul nostru. 
Este foarte grav ceea ce-mi spuneţi, eu chiar am văzut emisiunea dumneavoastră cu dl. Toma .....şi mi s-a părut o 
emisiune plină de nerv, plină de adevăruri şi de o parte şi de alta, şi întrebări de astea puse, culese în general de pe 
Facebook de la telespectatorii postului TV BUZAU. Și răspunsurile domnului Toma au fost destul de sincere. A fost o 
emisiune cum ar trebui să fie mereu la toate posturile de televiziune, cu foarte multe adevăruri spuse într-un mod 
elegant, uneori abrubt, dar mi s-a părut chiar o emisiune de televiziune adevărată. 
Reper (04:18) (A.Tereacă) :  Da. Ce putea să-l deranjeze pe dl. Ciolacu? Sincer, ce ar fi dorit dl. Ciolacu să se 
întâmple la o astfel de emisiune electorală?   
Reper (04:28) (E.B. Sfinteş): Sincer, nu-mi dau seama ce ar fi putut să deranjeze, pentru că, de multe ori mai 
mult te umanizează o asemenea emisiune, care se spun nişte adevăruri şi telespectatorul ia contact cu tine aşa cum 
eşti, nu cum îţi creează imaginea, să zicem, nişte săgeţi, nişte colaboratori de-ai lui Felix Tătaru sau din altă 
direcţie. Eu cred că aceea emisiune i-a făcut un mare bine domnului Toma, nicidecum un mare rău. Nu cunosc 
dedesubturile legate de concurenţa între posturi de televiziune sau ce interese au unii şi alţii pe la aceste posturi de 
televiziune, dar dacă este adevărat, şi pentru că eu nu am auzit acele ameninţări, dar dacă este adevărat ceea ce se 
spune, este un atentat grav la regulile democratice. Este un lucru care îl pune într-o lumină foarte proastă pe dl. 
Ciolacu. Eu totuşi sper  să nu fie adevărat şi până la urmă, emisiunile electorale sunt aşa cum sunt şi candidaţii. 
Dacă, virgulă, candidaţii sunt foarte buni atunci şi emisiunile sunt foarte bune. Dacă, virgulă, candidaţii au ceva 
de ascuns, atunci probabil apar şi nemulţumiri. Sincer să fiu, eu ca un observator din afara acestui sistem, nu văd. 
Nu am văzut nimic deranjant în acea emisiune.  
Reper (05:47) (A.Tereacă) :...Să zicem că a fost o mică ieşire în decor a domnului Ciolacu. S-o interpretăm în 
felul ăsta. Dânsul a mai avut una, aşa ceva tot aşa neelegantă să-i zic eu, folosind cât se poate de multe eufemisme 
în ceea ce spun când a spus despre dl. Ovidiu Anghel că e un criminal, candidatul PNL-ului. 
Reper (06:07) (E.B. Sfinteş) : Este un lucru foarte periculos. Nu aşa. Dacă eşti un om de pe stradă şi faci tot felul 
de afirmaţii de genul acesta, până la urmă nu au o greutate foarte mare, nu au importanţă, nu au relevanţă. În 
momentul însă când eşti preşedintele celui mai puternic partid care domină autoritar viaţa politică din Buzău, 
toate spusele tale pot avea o altă greutate, o altă conotaţie. 
Reper (06:27) (A.Tereacă) : Trebuie să-ţi măsori cuvintele, să fii foarte atent. Sau şi nervii... 
Reper (06:29) (E.B. Sfinteş) : Prin asta te remarci. Prin asta dovedeşti dacă ai calităţi de lider. Dacă ştii să treci şi 
peste asemenea lucruri. Acum nu mai trăim înainte de 89, în care se ridicau ode unui singur conducător şi unui 
singur partid, chiar dacă PSD-ul este continuatorul acelui partid. 
Reper (11:45) (A. Tereacă) : Bun. Ar mai fi ceva de spus domnul Buga despre acest subiect ? 
Reper (11:48) (E.B. Sfinteş) : Nu nu. Sper să, cănd o să calculaţi timpii de antenă, să aceste minute, pentru că 
nu-mi aparţin. Rămân surprins, pentru că întrebările care i-au fost puse aici domnului Toma, i-au mai fost pus eşi 
în alte emisiuni. Nu toate odată. Dar i-au mai fost puse şi răspunsurile au fost cam aceleaşi. Sunt surprins, dar asta 
este o problemă care nu mă priveşte deocamdată. 
Reper (12:10) (A. Tereacă) : (Citind SMS-uri primite de la telespectatori) ”Nu vă lăsaţi intimidaţi. Spuneţi 
adevărul în continuare. Nu procedaţi precum o fac alţii de la alte televiziuni care triază SMS-urile astfel încât să 
fie date pe post doar cele favorabile domnului Ciolacu”- ne scrie cineva. Alte mesaje: ” Nu ne surprinde nimic atât 
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timp cât dl. Ciolacu este înscris în partidul tătucului Iliescu, care a avut fericirea şi privilegiul de a studia la 
Moscova” – un alt mesaj. 
Reper (13:22) (A. Tereacă) :.........Cineva ne-a sesizat tot aşa un aspect lecat de viceprimarul Municipiului 
Buzău, dl. Dunel, cineva care a fost săptămâna trecută la înmormântarea celor doi militari buzoieni şi s-a arătat 
deranjat de faptul că viceprimarul Alexandru Dunel şi-a tras un loc de veci prioritar, preferenţial da, în faţa 
bisericii de acolo de la Eroi, dar şi în faţa monumentelor eroilor îngropaţi acolo.........dacă e corect ceea ce a făcut 
dl. Viceprimar Alexandru Dunel, sau nu prea e ? Avem aici şi două declaraţii. Pe de o parte dl. Dunel, imediat 
ascultaţi şi dumneavoastră, zice că ”Domnule mi se cuvine lucrul ăsta. Lucrez şi eu de peste 20 de ani în Primăria 
Municipiului Buzău, a, da, cum, de ce să nu? Haide domnule că toată lumea face. De ce să nu ? Cine poate oase 
roade” Cam aşa zice dl. Dunel şi mi se pare că nu e aşa un subiect de presă ăsta aşa, că dânsul şi-a tras un loc de 
veci aşa privilegiat, exact în cel mai important cimitir al Buzăului, dar haideţi să- ascultăm pe dl. Dunel. (Urmează 
o înregistrare cu viceprimarul Buzăului referitoare la subiectul descris mai sus şi care nu are nicio legătură cu 
aspecte legate de campania electorală)....... 
Reper (15:38) (E.B. Sfinteş) :.........Să ştiţi că dl. Dunel a luptat pentru neam, pentru neamuri. Pentru că, dacă îmi 
amintesc eu foarte exact, foarte de curând şi-a angajat ginerele pe acolo pe la....nu ştiu pe ce funcţie, pentru că au 
constat ei că nu este altul mai potrivit decât ginerele domnului Dunel. Deci totul pentru neam, deci chiar pentru 
neam....merită şi el un loc în cimitirul eroilor. Cât despre argumentul că s-a învârtit şi el prin primăria asta vreo 20 
de ani de zile, ar trebui ca toţi cei care se învârt prin primăria aia 20, 25, 165 de ani, să-şi ia câte un loc în cimitirul 
eroilor.Dar ar trebui, Cimitirul eroilor să se numească Cimitirul erorilor......sau Cimitirul ororilor, dacă se duce şi 
dl. Dunel acolo. Unii au vrut să ocupe un loc în faţă şi în viaţa asta, vor să ocupe un loc în faţă şi în viaţa de apoi. 
Știţi, adică destul de naşpa, dacă şi pă lumea ailaltă tot ăştia te conduc, mai bine nu neducem acolo, mai bine 
rămânem aici, stăm nemuritori. ...Ridicolul ucide şi unii oameni sunt atât de ridicoli încât nu mai au loc pe planeta 
asta şi încearcă să-şi găsească un loc în altă parte. Fac nişte lucruri aşa...de o prostie crasă. Eu nu ştiu cum ajung 
asemenea oameni în funcţiile de conducere. Și până la urmă ne mirăm  de ce arată Buzăul aşa. Punea o întrebare 
cineva mai devreme, sunt gunoaie la intrarea oraşului, peste tot. Tot oraşul este plin de gunoaie. Sunt gunoaie şi în 
primărie, în Primăria Buzău. Păi dacă e condus de asemenea oameni?! Cum vrei să arate Buzăul? De aia arată 
Buzăul aşa....Asta arată neam-prostia. Adică bă, eu sunt în primărie, mi-am luat cimitir în faţă, dacă vreau mi-l fac 
şi pe trotuar. Ce, n-am voie? N-am dreptul să-mi iau? 
Reper (17:24) (A. Tereacă) : Deci este oarecum şi surprinzător aici domnul Buga. E şi faptul ăsta că, până mai 
ieri dl. Dunel era perceput ca un om de mare bun simţ, aşa cu o calitate umană, servea pe toată lumea. Asta şi 
surprinde cu atât mai mult cu cât iată tocma Dunel....... 
Reper (17:43) (E.B. Sfinteş) : Bunicul meu, care chiar a fost un erou şi nu-i înmormântat în cimitirul eroilor, 
avea o vorbă .......şi nu pot să o reproduc acum pe post, dar iată se dovedeşte în cazul domnului Dunel, acest erou 
naţional al luptei cu greierii de prin parcuri şi care acum şi-a găsit un loc în faţă la cimitirul eroilor. Deci când 
mergem acolo să depunem coroane cu diferite ocazii omagiale, peste 100 de ani, că-i doresc să trăiască 100 de 
ani,.....o să-l omagiem şi pe dl. Dunel. 
Reper (24:10) (telefon în direct) :........Este ucigătoare impertinenţa acestor oameni care....., dacă dumneavoastră 
chiar aveţi declaraţia acestui Ciolacu, cum se cheamă, care a ajuns unde a ajuns pe acolo prin parlament, să poată 
să facă asemenea ameninţare, e bine de redactat, de pus pe uşa PSD-ului undeva, ca să stim toţi despre cine e 
vorba şi de cine să ne fie frică domnule, dacă......Referitor la locurile de veci, dei hai ca s-o luăm într-o ordine a 
priorităţilor. Înseamnă că ăsta, Dunel, şi-a făcut afară în faţa bisericii, ăllalt Bârlă, să-şi facă imediat cum intră în 
biserică şi Ciolacu să facă în altar...filiera funcţiilor. E strigător la cer. Iar declaraţia privind închiderea televiziunii 
tv, dacă este numa un zvon, sau dumneavoastră o aveţi, o certitudine......e bine dat cu ea în nasul lui aşa pentru ca 
să se termine odată pentru totdeauna cu ciolaci cu duneli şi aşa mai departe. 
Reper (25:22) (A.Tereacă) :...Haideţi să-l ascultăm pe dl. Burada, declarându-le colegilor mei de acii de la TV 
BUZĂU că Primăria dă astfel de locuri de veci, dar doar atunci când  eşti cu mortul pe masă. (Urmează redarea 
unei înregistrări cu o declaraţie a d-lui Burada, referitor la împrejurările în care un buzoian îşi puate procura un 
loc de veci, total pe dinafară cu interese de natură electorală) 
Reper (26:25) (E.B. Sfinteş): Prima dată am înţeles de la dl. Burada, mie îmi plac foarte mult declaraţiile 
dumnealui, mi-e chiar simpatic, am înţeles că mortul trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere că nu 
posedă loc de veci. Aşa ar trebui să facă. Pe urmă, dacă ceri........sunt totuşi 10 locuri pe lună, sau pe Marte. N-am 
înţeles exact declaraţia domnului Burada. Mi-a plăcut expresia asta ”Cu mortul pe masă”, pentru că şi situaţia 
Viceprimarului Buzăului  este tot cam aşa, cu mortul pe masă. Poate de unde şi expresia” O să ieşim din Primărie 
cu picioarele înainte”, pentru că şi în eventualitatea în care ar câştiga acela care-l susţin ei, stiu că au cu totul şi cu 
totul alte.....orientări. De aceea ei şi-au căutat şi locuri de veci. 
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Reper (27:54) (E.B. Sfinteş) : ......Asta înseamnă că în PSD se cam bat morţii cu răniţii sau morţii cu viii, nu 
ştiu care e problemă că, între ei, că dau declaraţii fiecare după cum îl taie mintea. Cred că cea mai bună idee 
pentru ei, îşi lua un purtător de cuvânt şi nu mai lăsau să vorbească pe niciunul pentru că numai prostii spun. 
Reper (30:25) (telespectator în direct) :.......la primul subiect, cu domnul Toma, că nu i-a plăcut emisiunea. Nu ştiu 
dacă vă aduceţi aminte ultimul mesaj care l-aţi citit. Ei, eu l-am dat. Referitor cu fetele. Vă aduceţi aminte? Ei, l-aţi 
văzut la faţă cum făcea şi cum învârtea pixul acela în mână, sau ce avea el? ....Eu am lucrat la Chimica şi persoana 
respectivă care are dânsul ...aşa (referire la cea de-a treia fiică a domnului Toma, dintr-o relaţie extraconjugală), o 
cunosc foarte bine. Cunosc nişte chestii. Și s-a cam schimbat. Cred că acolo l-aţi incomodat puţin. 
Reper (31:20) (A.Tereacă) : (citind SMS-uri de la telespectatori) ”Dl. Toma, un fariseu” zice cineva, 
”Candidează de la un partid de stânga deşi se laudă că e mare capitalist. Avem nevoie de primari corecţi şi 
inteligenţi precum domnul Buga Sfinteş”, ne scrie cineva. 
Reper (32:50) (A.Tereacă) : Dl. Buga a fost unul dintre buzoienii, acuma nu să-l perii, care a avut curajul, când 
era împărat aicea dl. Boşcodeală, la Buzău rege, să vină în emisiune şi să spună lucrurilor pe nume. Să spună nişte 
adevăruri pe care puţini din oraşul ăsta aveau curajul să-l spună.” 
A doua parte a emisiunii: 
“Reper (35:09) (A.Tereacă) : (citind SMS-uri de la telespectatori) Pentru dl. Ciolacu. Îl roagă cineva să fie mai 
temperat în declaraţii. (alt SMS) ”Sunt un fost profesor de-al dânsului. Dl. Ciolacu s-a chinuit realmente să 
termine liceul. Noi profesorii ştim de ce.” – ne zice cineva. Cum a ajuns dl. Ciolacu în parlament, în aceste 
condiţii? A ajuns pentru că nu-ţi trebuie ce?, prea multă carte ca să ajungi în parlament.. Acuma nu e cazul 
domnului Ciolacu, dar am eu numeroase astfel de exemple de indivizi care habar nu au să scrie româneşte, dar 
asta nu e, n-au citit o carte în viaţa lor şi au ajuns în parlament. 
Reper (38:01) (A. Tereacă) : (citind SMS-uri de la telespectatori)  .....alte mesaje de la telespectatori, domnul 
Buga, răspunsuri cât mai scurte. Ne întreabă cineva, ce face domnul profesor Buga pentru desrădăcinarea clasei 
politice instalate în oraşul Buzău de 25 de ani şi nu se mai dă plecată? Asta este prima întrebare. Ce faceţi ?  
Reper (38:18) (E.B. Sfinteş) : Am un program foarte amplu, pe care am reuşit să-l mai prezint pe la televizor şi 
probabil o să-l mai prezint şi în alte emisiuni de la cap la coadă, dacă nu timpul de antenă îmi este mâncat de 
evenimente cotidiene, de chestiuni arzătoare. Primul punct din proiectul meu este eradicarea corupţiei din Primăria 
Buzău şi de acolo încolo începem cu închiderea robinetelor jafului şi cu toate celelalte şi în momentul în care dl. 
Tereacă o să mă invite şi o să fie interesat de programul meu electoral o să vă prezint şi toate celelalte aspecte.  
Reper (38:56) (A.Tereacă) : Da. Ne mai rămâne timp domnul Buga. Mai veniţi acii, că nu s-a terminat încă 
această campanie electorală. ĂĂĂ....Foarte scurt. Haideţi să discutăm, câteva minute doar, despre un accident 
care a avut loc în weekend în Municipiul Buzău. Sâmbătă seara pe bulevardul Unirii din Municipiul Buzău, iată 
aveţi şi dumneavoastră imagini, isprava unui şofer de 19 ani care a făcut două greşeli majore în trafic: 1) A vrut să 
pătrundă pe interzis, virând stânga de pe bulevardul Unirii, venea dinspre Bariera Ploieşti şi mergea înspre centru 
şi a vrut să intre pe strada Ciochinescu. Este acolo indicator mare ” Interzis virajul la stânga” pe de-o parte şi 
acolo pe strada Ciochinescu este pus ”Accesul interzis”, şi în al 2) –lea rând, puştiul acesta de 19 ani, nici măcar 
nui s-a asigurat  să vadă dacă vin sau nu maşini din faţă. Din cauza acestuia a urmat un carambol. Trei maşini 
implicate. Evident, aşa cum se întâmplă de obicei, a murit din acest accident cineva care n-anea nicio vină. O 
pasageră din cea de-a treia maşină implicată şi şoferul de 19 ani evident că n-a avut nimic, doar că, cei de la 
poliţie, din câte înţeleg, i-au întocmit dosar penal da, pentru ucidere din culpă. Domnul Buga, cunoaşteţi zona. Ce 
să zicem? Avea doar 19 ani şoferul respectiv. Avea carnet doar de trei luni. Înţeleg că-l luase pe undeva prin 
Februarie. Da, două greşeli grave pentru care va plăti. 
Reper (40:55) (E.B. Sfinteş) : Mi-aduc aminte că la un moment dat, unii propuseseră să se dea permisele de la 16 ani. 
Iată că nici la 19 ani nu sunt deloc copţi copiii ăştia. Lipsă de experienţă. Teribilism. Vor să arate ei cât sunt de viteji la 
volan şi iată, se întâmplă câte o asemenea tragedie. Asta ţine foarte mult de educaţie, pentru că, până la urmă, toate 
lucrurile la asta se rezumă, la educaţie. Dacă nu eşti educat pentru viaţă, nu numai pentru a conduce o maşină ci pentru 
a fi civilizat în general, pentru a respecta regulile. Dacă nu ai un respect faţă de regulile societăţii, de aceea se ajunge la 
asemenea situaţii nefericite. Acum o bătrână a intrat în mormânt, poate îi dă locul domnul Dunel acolo la cimitir, iar 
acest tânăr pleacă în viaţă cu un handicap major care îl poate urmării într-un fel sau altul mult timp de acum. Ce poţi să 
spui ? Nu mai daţi maşinile pe mâinile copiilor dacă nu sunt suficient de experimentaţi, dacă ştiţi că nu stăpânesc foarte 
bine arta conducerii. Pentru că, conduita preventivă este cea mai importantă în trafic. Dacă nu aşa şi mai treci şi pe 
contrasens cum a făcut băiatul ăsta fără minte, că dacă nu are minte deloc copilaşul ăsta, atunci.....E tragedia unei 
generaţii lipsa aceasta de conformism, de respectare a regulilor în tot ce fac, nu numai în reguliule în ceea ce priveşte 
regulile de circulaţie. Și de aceea se ajunge la asemenea situaţii/. Discuţi cu ei şi de multe ori nu-i înţelegi. Nu înţeleg 
cât de important este respectul pentru regulile societăţii.” 
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În urma analizării şi vizionării emisiunii “Cu cărţile pe faţă”, din al cărei conţinut am 
redat anterior şi care a făcut obiectul raportului de monitorizare şi a sesizării  
nr. 5051/19.05.2016, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile 
art. 72 lit. lit. a), c), d) şi e) din Legea nr. 115/2015 privind alegerile locale. 
 Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în esenţă, moderatorul emisiunii analizate 
nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale prevăzute de norma invocată, în sensul că nu a fost 
imparţial, nu a asigurat menţinerea dezbaterii în limitele de interes ale campaniei electorale, 
făcând afirmaţii părtinitoare la adresa unui competitor electoral şi neluând atitudine când 
candidatul PRM a adus acuzaţii contracandidatului din campanie pentru aceeaşi funcţie la 
alegerile locale din 2016. 

Astfel, deşi în debutul emisiunii, moderatorul a susţinut că se va discuta despre 
proiectele candidatului (“Evident o să discutăm în această emisiune şi despre proiectele 
domnului Buga Sfinteş. De ce doreşte dânsul să devină primar? Care sunt atuurile 
dânsului?”), membrii Consiliului au constatat că, în realitate, pe parcursul emisiunii, 
moderatorul nu a menţinut dezbaterea în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii 
stabilite, divagând dezbaterea spre pretinsa “închidere” a postului TV Buzău de către  
dl. Marcel Ciolacu, şeful PSD Buzău. În acest context, moderatorul a făcut afirmaţii părtinitoare 
cu privire la competitorul electoral PSD, sens în care redăm câteva pasaje din emisiune, din 
cele conţinute în raportul de monitorizare: 
Reper (00:35) (A.Tereacă) : …Dar o să-mi permit aşa, cel puţin la începutul emisiunii să discutăm şi alte câteva 
subiecte. O să începem cu ceva nu tocmai frumos. Din câte îmi transmit şi mie colegii de aici de la TV BUZĂU, 
dl. Marcel Ciolacu, şeful PSD Buzău, ar fi făcut, ar fi proferat aşa niscai ameninţări, sau mai multe ameninţări că, 
vezi Doamne, dl. Ciolacu, dacă vrea, poate să închidă acest post TV BUZĂU. Din câte deduc eu aşa, nu ştiu ce 
motive ar avea dl. Ciolacu, dar mă duce gândul că dl. Ciolacu este pe undeva deranjat aşa, că la acest post TV 
BUZAU nu se închină ode conducătorului iubit şi partidului prea mult iubit PSD, da ? şi că la acest post se 
obişnuieşte, în ultima perioadă cel puţin, să se zică şi adevărul, sau cam ce-i interesează aşa pe buzoieni în 
principal, iar  emisiunile, şi cele electorale şi cele neelectorale, nu sunt aşa emisiuni de pupat, mângîiat, tămâiat 
anumite persoane, ci sunt emisiuni în care se pun întrebări pertinente, mare parte dintre ele provenind chiar de la 
dumneavoastră, de la telespectatori, care înţeleg că telespectatorii s-au cam supărat aşa, nu că s-au supărat, s-au 
săturat masi degrabă, ăsta ar fi cuvântul, s-au cam săturat aşa de emisiuni, mai ales acum în campania electorală, 
în care li se spun poveşti de adormit copiii. Aşa că o să-i întreb şi pe telespectatorii noştri şi ne pot spune şi ei, 
adică şi dumneavoastră părerile vis-a-vis de această problemă, dacă vi se pare normal ca un şef de partid să facă 
astfel de ameninţări la adtresa colegilor de aici sau a postului în general. Înţeleg că nu le-ar fi picat prea bine celor 
de la PSD emisiunea de săptămâna trecută cu dl. Toma, candidatul PSD la Primăria municipiului Buzău, dar se 
poate să mă înşel eu vis-a-vis de acest aspect. Dl. Buga aţi avea ceva de comentat referitor la acest aspect ?  
Reper (03:12) (E.B. Sfinteş) : Mă surprinde introducerea în această emisiune. Nu am auzit ca pe undeva pe faţa 
pământului un deputat să poată să închidă un post de televiziune. Cred că dl. Ciolacu îşi dă mai multă importanţă decât 
ar trebui dacă ameninţările pe care spuneţi dumneavoastră că le-a proferat sunt reale. Dacă aceste ameninţări sunt reale, 
asta înseamnă că tot Buzăul este într-un mare pericol şi ne arată ce tip de politicieni ar putea să conducă judeţul nostru. 
Este foarte grav ceea ce-mi spuneţi, eu chiar am văzut emisiunea dumneavoastră cu dl. Toma .....şi mi s-a părut o 
emisiune plină de nerv, plină de adevăruri şi de o parte şi de alta, şi întrebări de astea puse, culese în general de pe 
Facebook de la telespectatorii postului TV BUZAU. Și răspunsurile domnului Toma au fost destul de sincere. A fost o 
emisiune cum ar trebui să fie mereu la toate posturile de televiziune, cu foarte multe adevăruri spuse într-un mod 
elegant, uneori abrubt, dar mi s-a părut chiar o emisiune de televiziune adevărată. 
 De asemenea, la un moment dat, în emisiune, deşi aceasta era una electorală ce avea 
ca temă punerea în discuţiei a proiectelor electorale ale unei persoane ce candida la alegerile 
locale din anul 2016 pentru funcţia de primar, moderatorul a adus în discuţie faptul că o 
persoană şi-a luat loc de veci în cimitirul eroilor din oraşul Buzău, subiect care nu avea nicio 
legătură cu campania electorală. Şi în acest context, în emisiune au fost aduse acuzaţii 
competitorului electoral PSD şi candidatului său, dl. Constantin Toma, la funcţia de primar al 
oraşului Buzău, situaţie în care moderatorul nu a solicitat interlocutorului să aducă dovezi, 
manifestând imparţialitate.  Exemplificăm din raportul de monitorizare: 
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Reper (13:22) (A. Tereacă) :......... viceprimarul Alexandru Dunel şi-a tras un loc de veci prioritar, preferenţial 
da, în faţa bisericii de acolo de la Eroi, dar şi în faţa monumentelor eroilor îngropaţi acolo... 
Reper (15:38) (E.B. Sfinteş) :.........Să ştiţi că dl. Dunel a luptat pentru neam, pentru neamuri. Pentru că, dacă îmi 
amintesc eu foarte exact, foarte de curând şi-a angajat ginerele pe acolo pe la....nu ştiu pe ce funcţie …Deci totul 
pentru neam, deci chiar pentru neam....merită şi el un loc în cimitirul eroilor… 
Reper (27:54) (E.B. Sfinteş) : ......Asta înseamnă că în PSD se cam bat morţii cu răniţii sau morţii cu viii, nu ştiu 
care e problemă că, între ei, că dau declaraţii fiecare după cum îl taie mintea… 
Reper (30:25) (telespectator în direct) : ...la primul subiect, cu domnul Toma, că nu i-a plăcut emisiunea. Nu ştiu 
dacă vă aduceţi aminte ultimul mesaj care l-aţi citit. Ei, eu l-am dat. Referitor cu fetele. Vă aduceţi aminte? Ei, l-aţi 
văzut la faţă cum făcea şi cum învârtea pixul acela în mână, sau ce avea el? ....Eu am lucrat la Chimica şi persoana 
respectivă care are dânsul ...aşa (referire la cea de-a treia fiică a domnului Toma, dintr-o relaţie extraconjugală), o 
cunosc foarte bine. Cunosc nişte chestii. Și s-a cam schimbat. Cred că acolo l-aţi incomodat puţin. 
Reper (31:20) (A.Tereacă) : (citind SMS-uri de la telespectatori) ”Dl. Toma, un fariseu” zice cineva, 
”Candidează de la un partid de stânga deşi se laudă că e mare capitalist. Avem nevoie de primari corecţi şi 
inteligenţi precum domnul Buga Sfinteş”, ne scrie cineva. 

În raport de aceste aspecte, la art. 71 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 115/2015 se 
prevede imperativ că, în cadrul emisiunilor electorale, candidaţii au obligaţia de a proba 
acuzaţiile aduse unui alt candidat, moderatorului  incumbându-i sarcina de a interveni în 
sensul respectării normei invocate, putând decide întreruperea microfonului sau 
închiderea emisiunii, după caz, în virtutea dispoziţiilor art. 72 lit. e) din aceeaşi lege. 

Or, având în vedere modul de desfăşurare a emisiunii analizate, membrii Consiliului 
au constatat că, în cadrul acesteia, nu a fost asigurată  desfăşurarea unei campanii 
electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru candidaţii şi competitorii electorali care 
au fost vizaţi de afirmaţiile exemplificate mai sus. 
    În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, 
Consiliul consideră că radiodifuzorii trebuie să-şi asume responsabilitatea de a reflecta în 
mod echitabil şi echilibrat campania electorală pentru alegerile locale, în aşa fel încât toţi 
competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant. 
 Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus 
sancţionarea cu amendă de 5.000 lei a radiodifuzorului S.C. R T M BUZĂU S.R.L. 
  Supusă la vot, propunerea de sancţionare a radiodifuzorului a fost adoptată în 
condiţiile şi cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  În temeiul prevederilor art. 78 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 115/2015 şi ale art. 91  
alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. R T M BUZĂU S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 
778/16.06.2015, decizia de autorizare nr. 2022.0/15.12.2015 pentru pentru postul de 
televiziune TV BUZĂU din  localitatea Buzău)  se sancţionează cu amendă în cuantum 
de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 72 lit. a), c), d) şi e) din Legea nr. 115/2015 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

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 prelabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare.   



 7

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea 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  
TV BUZĂU, deoarece moderatorul emisiunii electorale „Cu cărţile pe faţă”,  difuzată în  
16 mai 2016, nu a fost impaţial, a formulat întrebări tendenţioase şi nu a solicitat 
interlocutorului să probeze acuzaţiile aduse unui alt candidat şi competitor electoral, fapte ce 
contravin  prevederilor art. 72 din Legea nr. 115/2015.”  

 
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

 
LAURA GEORGESCU 

 
 
 
 
 

         
   Şef Serviciul juridic şi reglementări, 

       
 
        Dumitru Ciobanu 
 
        
         


