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 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 iunie 2016, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la 
emisiunea de promovare electorală „Alegeri locale 2016” difuzată de postul VALEA 
PRAHOVEI TV în data de 2 iunie 2016. 
 Postul de televiziune VALEA PRAHOVEI TV (VP-TV) aparţine               
S.C. MIXMONTAN SRL (licenţa audiovizuală TV-C 233.10/24.03.2005 şi decizia 
de autorizare nr. 1191.4-1/25.02.2014). 
 În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
încălcat prevederile art. 40 alin. (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 
(Codul audiovizualului), potrivit cărora: 
 „Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu 
folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să 
instige la violenţă.” 

În fapt, conform raportului de monitorizare, „în data de 02.06.2016 (ultima zi 
de campanie electorală), începând cu ora 21,00, a fost difuzată emisiunea de 
promovare electorală „Alegeri locale 2016”, realizată şi moderată de dl. Victor 
Preda. Invitatul emisiunii a fost dl. Emanuel Savin – candidat la Primăria Buşteni 
din partea PSD.   

La începutul emisiunii, dl. Emanuel Savin a vorbit despre o parte dintre 
proiectele domniei sale după care a prezentat candidaţii PSD la primăriile din 
câteva localităţi de pe Valea Prahovei. A adus, apoi, în discuţie echipa PNL din 
Buşteni despre care a afirmat următoarele: 

Secvenţa 1: 
Emanuel Savin – candidat PSD la Primăria Buşteni: Din respect pentru 

cetăţenii oraşului Buşteni nu vreau să vorbesc nici despre cei de la PNL, spre 
exemplu, pentru că acolo chiar s-au adunat nişte derbedei, pot să le zic aşa... 

Moderator: Haideţi, să... 
Emanuel Savin – candidat PSD la Primăria Buşteni:...nişte oameni, să zic 

aşa, de cea mai joasă speţă din oraşul Buşteni şi ...Aici,... chiar mai devreme 
discutam cu dl. Preşedinte, Iulian Dumitrescu(Preşedinte PNL Prahova), şi-i 
spuneam... Zice: „Nu m-am ocupat eu, acolo, s-a ocupat primarul de la Sinaia.” 
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Primarul de la Sinaia a vrut să-mi pună în cap, eu ştiu, câteva lucruri cu oamenii 
cu care am fost, să zic aşa, în contradictoriu. Chiar pe băiatul care-i 
candidat(Cristian Achim - candidat PNL la Primăria Buşteni) l-am dat afară...c-a 
lucrat la primărie şi de atunci n-are servici. Dacă era băiat capabil aşa îşi 
găsea servici de 5-6 ani de când l-am dat eu afară de la serviciu. Bineînţeles 
n-aş vrea să-i vorbesc de rău... 

Moderator: Să vorbim despre proiecte, despre... 
După ce a făcut aceste afirmaţii dl. Emanuel Savin a continuat cu 

prezentarea proiectelor, a transmis alegătorilor mesaje prin care îi invita să voteze 
PSD, atât la primării, la Consiliile locale dar şi la Consiliul Judeţean.” 

  
 Având în vedere conţinutul emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
expresiile jignitoare folosite de candidatul PSD la Primăria Buşteni au fost de 
natură să contravină prevederilor art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului.  
 Recunoscând dreptul la opinie al persoanei,  precum şi cel la alegerea 
modului în care aceasta găseşte de cuviinţă să-şi exprime punctul de vedere cu 
privire la un subiect, membrii Consiliului au constatat că folosirea în cadrul unui 
program audiovizual a unor expresii de natură a afecta demnitatea umană este 
contrară reglementărilor legale.        

Având în vedere domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, moderatorul 
avea obligaţia de a interveni şi de a stopa folosirea unui limbaj injurios de către 
invitat, astfel încât exercitarea dreptului la liberă exprimare să se facă numai cu 
respectarea drepturilor celorlalţi. 
 Ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la  
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au votat sancţionarea 
radiodifuzorului S.C. MIXMONTAN SRL cu somaţie publică de intrare în legalitate, 
decizie adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din 
aceeaşi lege. 

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului              
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. MIXMONTAN SRL (licenţa audiovizuală TV-C 
233.10/24.03.2005 şi decizia de autorizare nr. 1191.4-1/25.02.2014) se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 40 alin. (3) 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.   
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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 
VALEA PRAHOVEI TV, deoarece, în emisiunea de promovare electorală „Alegeri 
locale 2016”, difuzată în ziua de 2 iunie 2016, moderatorul nu a intervenit când invitatul 
a folosit expresii jignitoare la adresa unor persoane, fapt ce contravine art. 40 din 
Codul audiovizualului.” 

 

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

PREŞEDINTE, 
 

  LAURA GEORGESCU 
 
 
 
 

       Serviciul juridic şi reglementări, 
 
         Şef serviciu, Dumitru Ciobanu  
 
 
  
 


