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Întrunit în şedinţă publică în ziua de 02 iunie 2016, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la 
emisiunile/ştirile difuzate în perioada 5-19 mai 2016 de postul de televiziune OLT TV. 

Postul de televiziune OLT TV aparţine S.C. ENERO PROD S.R.L. (licenţă 
audiovizuală nr. TV-C 073.3/11.12.2003 şi decizia de reautorizare nr. 572.2-
1/22.04.2010). 
 Analizând raportul de monitorizare,  membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul  
S.C. ENERO PROD S.R.L. a încălcat prevederile art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 
244/2016 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru 
alegerile locale din anul 2016, precum şi pe cele ale  art. 139 din Decizia 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare (Codul audiovizualului).   
 Conform art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 244/2016, în perioada campaniei 
electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în 
emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) difuzate de posturile de radio şi 
televiziune, publice şi private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania 
electorală. 

Potrivit dispoziţiilor art. 139 din Decizia nr. 220/2011, publicitatea, pozitivă sau 
negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, 
cu excepţia perioadelor de campanie electorală. 

 

În fapt, postul de televiziune prin cablu OLT TV a difuzat în ziua de 5 mai şi, în 
reluare, în ziua de 6 mai 2016 (zi în care a început, pe posturile de radio şi 
televiziune, campania electorală pentru alegerile locale 2016), emisiunea “Imperativ”, 
în cadrul căreia a fost invitat deputatul PSD Daniel Bărbulescu, care a transmis 
mesaje explicite de susţinere a candidaţilor PSD la alegerile locale din 5 iunie 2016. 
De asemenea, emisiunea informativă din data de 5 mai 2016 a conţinut trei ştiri de tip 
electoral privind candidaţii PSD la Slatina şi Caracal. În legătură cu aceste emisiuni, 
membrii Consiliului au constatat încălcarea prevederilor legale invocate. 

Astfel, pe de o parte, în data de 06 mai 2016 a început campania electorală pe 
posturile de radio şi televiziune, situaţie în care deveneau aplicabile dispoziţiile 
electorale cu privire la difuzarea de emisiuni.  
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Art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 244/2016 prevede că, în perioada campaniei 
electorale, candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în 
emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) difuzate de posturile de radio şi 
televiziune, publice şi private, inclusiv la cele prin cablu, implicate în campania 
electorală. 

Emisiunile despre care face vorbire art. 5 sunt cele electorale şi cele de 
dezbatere electorală, astfel cum sunt definite de această normă. 
 Or, potrivit raportului de monitorizare, prin Anexa la Decizia nr. 244/2016,  
înregistrată cu nr. 4686/06.05.2016, radiodifuzorul nu a declarat intenţia de a 
desfăşura emisiuni electorale. În aceste condiţii, emisiunea “Imperativ” transmisă în 
ziua de vineri,  6 mai 2016, în reluare, care, prin natura dezbaterilor, a conţinut 
mesaje explicite de susţinere a candidatului PSD la primăria Slatina, domnul Emil 
Moţ, a fost una cu caracter electoral ce nu putea fi difuzată decât cu respectarea 
legislaţiei electorale. 
 Pe de altă parte, având în vedere că emisiunile informative difuzate în ziua de 
joi, 5 mai 2016, au conţinut trei ştiri de tip electoral în favoarea candidaţilor PSD la 
primăriile Slatina şi Caracal, membrii Consiliului au constatat încălcarea art. 139 din 
Codul audiovizualului. 

Potrivit acestor dispoziţii, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu 
partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor 
de campanie electorală.  

Or, în domeniul audiovizualului, campania electorală pentru alegerile locale 2016 
urma să înceapă, în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, la data de 6 mai 2016, ziua de 05 mai 2016 nefiind inclusă 
în perioada de campanie electorală. 
 Potrivit raportului de monitorizare, încălcarea acestor dispoziţii a fost constatată 
şi în emisiunea “Imperativ” difuzată în ziua de joi 5 mai 2016, atât printr-un material 
de 13 minute, cât şi prin discuţia dintre moderatoarea Laura Mira şi deputatul PSD 
Daniel Bărbulescu, care au conţinut mesaje explicite de susţinere a candidaţilor PSD 
la primăriile Slatina, Caracal şi Balş. 

Redăm din raport fragmente cu privire la emisiunile invocate mai sus: 
„În data de joi 05 mai 2016, în cadrul principalei emisiuni informative “Ştirile Olt 

Tv” de la 19.30 şi în reluare 21.30 , au fost difuzate trei ştiri (3minute 18 sec, 3 minute 
47 sec, 2 minute) cuprinzând mesaje electorale de susţinere a candidaţilor PSD la 
primăriile Slatina (Emil Moţ) şi Caracal (Liviu Radu). 

... 
În data de joi 05 mai 2016, în cadrul emisiunii “Imperativ”, prezentată de Laura 

Mira, a fost abordat un subiect referitor la vizita în judeţul Olt a domnilor Liviu 
Dragnea şi Victor Ponta efectuată în aceeaşi zi. Invitatul celei de-a doua părţi a 
emisiunii a fost deputatul PSD de Olt, domnul Daniel Bărbulescu. Emisiunea a 
început la ora 20.20 şi a avut durata de 67 minute şi 31 secunde, fiind difuzată în 
reluare pe data de vineri 6 mai 2016 ora 18.20, de data aceasta având durata de 54 
minute 24 secunde. Diferenţa de durată se datorează faptului că din emisiunea 
transmisă în reluare a lipsit un fragment în care erau prezentate materiale filmate 
constând în vizita domnilor Liviu Dragnea şi Victor Ponta şi susţinerea făţişă a 
acestora pentru candidaţii PSD pentru primăriile Slatina, Balş şi Caracal, respectiv 
Emil Moţ, Cătălin Rotea şi Liviu Radu.  
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Prima parte a emisiunii a constat într-o sinteză a principalelor evenimente ale 
săptămânii anterioare, punctându-se printre altele faptul că preţul apei furnizate de 
Compania de Apă Olt a scăzut printr-o hotărâre a Consiliului Judeţean condus de 
Marius Oprescu, vicepreşedintele acestuia. După o pauză de publicitate survenită la 
minutul 14, emisiunea a continuat cu discuţia dintre moderatoare şi invitatul acesteia, 
deputatul PSD de Olt, domnul Daniel Bărbulescu. După ce s-a declarat dezamăgită 
de preşedintele Iohannis, Laura Mira l-a întrebat de scopul vizitei liderilor PSD la 
Slatina. 

.... 
Reper selecţie „OLT TV Imperativ 2” 

Laura Mira:  „Pacea din PSD s-a semnat la Slatina!” 
Daniel Bărbulescu:  „Exact! Este un moment important care ne dă acest entuziasm 
de a începe campania electorală care debutează la miezul acestei nopţi (Laura Mira – 
„Ca Cenuşăreasa, să vedem cine-şi pierde pantoful!”). Da, şi cine-l găseşte! Cu mult 
mai mult optimism şi mult mai multă încredere în forţele proprii. Şi cred că pentru 
organizaţia de la Olt această injecţie cu incredere pe care-au realizat-o astăzi Liviu 
Dragnea şi Victor Ponta la Slatina a fost de bun augur. Ceea ce sper eu redevenind 
serioşi şi cerebrali este ca din 2017 încolo să vină din nou la Slatina de pe poziţii de 
decizie guvernamentală, fie Victor Ponta, fie Liviu Dragnea, fie împreună fie ce 
miniştri va promova PSD-ul, pentru că eu am această încredere văzând ceea ce se 
întâmplă în teren, că PSD-ul va ajunge din nou la guvernare.” 

La minutul 36 moderatoarea aduce în discuţie problema centurii ocolitoare de 
la Slatina, aceasta fiind în ultimii 10 ani un lait-motiv al tuturor campaniilor electorale 
de la Slatina, asumat atât de guvernele PD-L cât şi PSD şi neduse la îndeplinire. 

... 
Reper selecţie „OLT TV Imperativ 4” 

Daniel Bărbulescu:  „Este un proiect important, un singur om nu poate face minuni, 
eu sunt convins că Emil Moţ ca primar al Slatinei va face toate demersurile necesare 
şi va bate la toate uşile decidenţilor. Cred că se va întâmpla acest lucru pentru că din 
punct de vedere economic, şi aici avem un aliat în platforma industrială care...(Laura 
Mira-O cer imperios!)până la urmă ne ajută să supravieţuim economic ca şi buget 
local, o să formăm aşa o alianţă şi cred că nu putem fi ocoliţi, pentru că nu este 
nevoie de autostrăzi şi de centuri ocolitoare doar în Transilvania, este nevoie şi-n 
Muntenia şi-n Oltenia şi cred că Slatina nu mai poate fi ocolită, s-a pierdut un 
moment, s-au pierdut nişte timpi, dar niciodată nu este prea târziu pentru a realiza 
acest lucru. Este nevoie de un coridor eficient de transport care să lege până la urmă 
Constanţa de Bucureşti, de Craiova, Calafat, până la urmă prin Serbia chiar şi de 
Europe Occidentală, pentru a nu mai merge prin N-V-ul ţării şi a salva astfel timp 
pentru transportatorii de mărfuri şi de materii prime.Deci eu cred că se va realilza 
acest lucru,nu pot să dau un orizont de timp pentru că m-am mai păcălit o dată.” 

    Ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea 
audiovizualului, Consiliul a sancţionat radiodifuzorul cu somaţie publică de intrare de 
îndată în legalitate.   

 În temeiul prevederilor art. 16 din Decizia nr. 244/2016 privind regulile de 
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 
2016 şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, 
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Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ENERO PROD S.R.L. (licenţa audiovizuală  
nr. TV-C 073.3/11.12.2003 şi decizia de reautorizare nr.572.2-1/22.04.2010  
pentru postul de televiziune OLT TV din localitatea Slatina, judeţul Olt) se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 244/2016 privind regulile de desfăşurare în 
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2016, precum şi pe 
cele ale art. 139 din Decizia 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  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 somaţie publică postul             
OLT TV, deoarece a difuzat emisiuni cu caracter electoral, după data începerii campaniei 
electorale, deşi radiodifuzorul nu şi-a anunţat intenţia de a realiza astfel de programe, așa 
cum prevede art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 244/2016.  
 De asemenea, unele emisiuni difuzate anterior începerii campaniei electorale pentru 
alegerile locale au conţinut mesaje explicite de susţinere a unui candidat la primăria 
Slatina, încâlcându-se, astfel, prevederile art. 139 din Codul audiovizualului.” 

 
 
 

PREŞEDINTE,  
 
 

LAURA GEORGESCU 
 
 

 
 

Serviciul juridic şi reglementări 
 
Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu 
 
 
 
 
 


