
Decizia nr. 688 din 15.12.2016
privind somarea S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L.

cu sediul în Petroşani, str. Aviatorilor, bl. 16, sc. 1, ap. 3, jud. Hunedoara
Tel.: 0254/544.100; Fax: 0254/544.200

- pentru postul de televiziune KAPITAL TV
Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 122, parter, jud. Hunedoara
Deva, Piata Victoriei nr.2, Clădire IPH, camera 117, jud. Hunedoara;

Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr.11D, jud. Alba

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 decembrie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecţie cu privire la unele
ediţii ale emisiunii „Pamflet electoral”, difuzate în zilele de 18, 19, 20, 21 şi 28
noiembrie 2016 (reclamaţia nr. 10537/05.12.2016), şi 9 decembrie 2016 de postul
KAPITAL TV.

Postul de televiziune KAPITAL TV aparţine S.C. INDUSTRIAL PROINVEST
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 581.3/22.02.2011, decizia de autorizare
nr. 1781.0/28.06.2011 şi reautorizare nr. 1781.2-1/07.04.2016).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L.
a încălcat prevederile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente.

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- alin. (1): În timpul campaniei electorale, informaţiile privind sistemul electoral,

tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile şi
mesajele cu conţinut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri
de emisiuni:
a) emisiuni informative - în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral,

tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop durata
programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute;
b) emisiuni electorale - în care candidaţii îşi pot prezenta programele politice şi

activităţile de campanie electorală;
c) dezbateri electorale - în care candidaţii, jurnaliştii, analiştii şi alţi invitaţi pun în

discuţie programele electorale şi temele de interes public.
În fapt, în zilele de 18, 19, 20 şi 21 noiembrie 2016, la sfârşitul calupului de

spoturi PROMO, radiodifuzorul a difuzat o emisiune cu denumirea „Pamflet electoral”,
cu durata de 55 de secunde, în care este prezentată doamna Carmen Eleonora
Hărău (candidat PNL pentru Senat), atât într-o secvenţă difuzată de postul de
televiziune Antena 3, cât şi în alte imagini. Mesajul electoral transmis în emisiunea
„Pamflet electoral” a fost difuzat în următoarele zile, astfel:

 18.11.2016 – la orele 22:02, 22:58 şi 23:26;
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 19.11.2016 – la orele 00:26, 01:26, 08:27, 09:32, 10:30, 12:27, 14:31, 17:59,
18:33, 19:32, 22:58, 23:27 şi 23:59;

 20.11.2016 – la orele 01:07, 02:14, 07:33, 08:28, 08:58, 09:33, 10:31, 11:01,
12:01, 15:27, 16:26, 18:03, 22:20, 23:00 şi 23:59;

 21.11.2016 – la orele 01:08, 02:15, 07:56, 08:26, 09:30, 10:00, 10:57, 13:59,
14:32, 15:32, 16:01, 17:30, 21:08 şi 23:27;

Redăm mai jos descrierea mesajului:
După ecranul neutru cu titlul „Pamflet electoral”, mesajul electoral a fost ilustrat

cu imagini în mişcare în care apare pe jumatatea din dreapta a ecranului doamna
Carmen Eleonora Hărău, iar pe cealaltă jumătate harta judeţului Hunedoara, într-o
emisiune difuzată de postul de televiziune Antena 3. În partea de jos a ecranului a
fost titrat: Îşi retrage plângerea tânăra bătută? şi cu un rând mai jos: Este vorba
despre fostul deputat Gabriel Bivolaru, titrări care nu au legătură cu ceea ce vorbeşte
doamna Hărău.

Carmen Eleonora Hărău: ... nu, nu, sunt deputat în judeţul Hunedoara cu
colegiul ... (neinteligibil), cunosc mai puţin Valea Jiului, (editat repetitiv) cunosc mai
puţin Valea Jiului, cunosc mai puţin Valea Jiului.

Voce din off: Iată cine ne cere votul.
Simultan cu vocea din off, mesajul a fost ilustrat cu imagini fixe în care apare

doamna Carmen Eleonora Hărău în diferite ipostaze şi imagini din localitatea
Hunedoara peste care sunt editate săgeţi care indică Restaurantul familiei Hărău,
Hotelul familiei Hărău, Castelul Corvinilor şi sursa acestor imagini, hunedoaralibera.ro.
Apoi apar câteva caricaturi preluate de la vocea hunedoarei, în care apar
caricaturizate, doamna Hărău şi alte persoane.

Voce din off: Carmen Eleonora Hărău, poziţia unu pentru Senat din partea
PNL, are o avere estimată la milioane de euro. Două sute cinci zeci de mii de euro
deţine doar din tablouri şi bijuterii. Peste şapte sute de mii de lei, are în conturile de la
bănci. Totodată politicianul administrează împreună cu familia sa, mai multe firme ce
trăiesc de pe urma contractelor grosolane, de prestări servicii, încheiate cu primăriile
din judeţul Hunedoara. Pentru a-şi rotunji şi menţine averea, Carmen Eleonora Hărău
are nevoie de votul dumneavoastră. Pe 11 decembrie, aveţi grijă cu cine votaţi!

La finalul mesajului apare din nou ecranul neutru cu titlul „Pamflet electoral”.
De asemenea, în ziua de 28 noiembrie 2016, la finalul unui calup de publicitate,

postul KAPITAL TV a difuzat, în jurul orei 22.32, o ediţie a emisiunii „Pamflet
electoral”, cu o durată de 5 minute şi 19 de secunde, în care sunt prezentate şi
înfierate aspecte negative din viaţa politică şi privată a unor candidaţi înscrişi pe
listele unor partide care desfăşoară campania electorală pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi a Senatului. Astfel sunt prezentaţi, unul după altul, domnii Petre Nica
(candidat PMP), Călin Popescu Tăriceanu (candidat ALDE), Cristian Resmeriţă
(candidat PSD), Lucian Heiuş (candidat PNL) şi doamna Carmen Eleonora Hărău
(candidat PNL), astfel:

Descrierea mesajului:
Simultan cu vocea din off, apare fără nici un ecran neutru prealabil, pe fond alb,

un semn de întrebare de culoare roşie pe care stă un omuleţ cu mâna la cap.
Voce din off: Iată cine ne cere votul?
Simultan cu vocea din off, mesajul este ilustrat cu imagini fixe, în care apare

domnul Petre Nica, singur sau în compania altor persoane, imagini în care este
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caricaturizat, imagini cu mineri, cu Parlamentul şi cu persoane care dorm cu capul pe
masă.

Voce din off: Petre Nica, sau Bebe cum mai este cunoscut în sat, candidează
pe prima poziţie pentru Senat din partea Partidului Mişcarea Populară. Ca toţi
candidaţii din partidul marinarului Traian Băsescu, Nica, chiar dacă ar vrea, nu este
uşă de biserică. Cei din Valea Jiului îl cataloghează ca unul dintre vinovaţii pentru
închiderea mineritului de aici. Mai mult, fostul lider de sindicat este comparat cu
un şobolan, care a fugit de pe ambarcaţiune primul şi înainte ca ea să se scufunde.
A lăsat minerii cu ochii în soare, că, de, trebuie să-şi facă un viitor şi aşa visează la
Parlament. După ce a furat tot ce era de furat din minerit, Bebică a intrat în politică,
de unde, speră să-şi umple buzunarele. A închis mineritul însă asta nu-i este de
ajuns, vrea să facă acelaşi lucru şi cu Parlamentul. Pentru a ajunge acolo, are nevoie
de voturile dumneavoastră. În aceste condiţii, pe 11 decembrie, aveţi mare grijă cu
cine votaţi!

Sunt prezentate apoi imagini cu un discurs al domnului Călin Popescu
Tăriceanu care se termină cu un X mare peste imaginea lui.

Călin Popescu Tăriceanu: Colegii mei care sunt pe lista de la Senat şi de la
Camera Deputaţilor, fiecare, au dovedit, prin activitatea profesională, că au o carte de
vizită care să câştige încrederea dumneavoastră.

Din nou apare imaginea pe fond alb, cu un semn de întrebare de culoare roşie
pe care stă un omuleţ cu mâna la cap, simultan cu vocea din off.

Voce din off: Iată cine ne cere votul?
Simultan cu vocea din off, mesajul este ilustrat cu imagini fixe, în care apare

domnul Călin Popescu Tăriceanu, imagini cu Parlamentul, cu întâlniri ale membrilor
ALDE şi sigla alianţei.

Voce din off: Din cele cinci partide care îşi propun să intre în Parlament, ALDE
are cel mai mare număr de candidaţi cu probleme de justiţie. Doisprezece candidaţi,
printre care şi şeful organizaţiei, Călin Popescu Tăriceanu, deţin dosare penale ...
aaaaaaa! După cum se poate vedea, ALDE s-a transformat încetul cu încetul într-o
umbrelă destinată penalilor, care, prin asociere vor să scape de justiţie şi să continuie
să câştige bani de pe spatele românilor ... uuuuuuu! Nu mai puţin de doisprezece
candidaţi de pe listele ALDE, sunt, sau au fost în conflict cu legea. Lucru greu de
acceptat pentru o societate care îşi doreşte o clasă politică nouă. În aceste condiţii,
pe 11 decembrie, aveţi grijă cu cine votaţi!

Simultan cu vocea din off, este afişat, pe fond alb un semn de întrebare de
culoare rosie pe care stă un omuleţ cu mâna la cap.

Voce din off: Iată cine ne cere votul?
Simultan cu vocea din off, mesajul electoral este ilustrat cu imagini fixe, în care

apare domnul Cristian Resmeriţă, singur sau în compania altor persoane, imagini cu
persoane care dorm în fotolii sau cu capul pe masă.

Voce din off: Cristian Resmeriţă, poziţia unu pentru Senat din partea PSD,
este candidatul care a călcat pe voturile a mii de cetăţeni din Lupeni. Până în luna
iunie a acestui an, deputat, din luna iunie primar al municipiului Lupeni, Resmeriţă
şi-a dat seama după doar patru luni de Primărie, că într-o administraţie publică locală
este de muncă. Aşa că lipsit de scrupule şi parcă aruncând voturile primite în iunie la
gunoi, politicianul vrea acum să lase Primăria şi să fugă iar în Parlament. Normal şi
firesc, ar spune unii, doar ştim ce fac parlamentarii noştri în plen, cască şi dorm pe
capete. Asta nu ar fi singura problemă a politicianului. Cristian Cornel Resmeriţă are
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ca şi mulţi alţi candidaţi, probleme cu legea. Acesta deţine un dosar penal pentru
conflict de interese. Resmeriţă vrea din nou în Parlament, iar pentru asta are nevoie
de ajutorul dumneavoastră. Dacă merită sau nu, decideţi dumneavoastră pe
11 decembrie.

Sunt prezentate imagini cu domnul Lucian Heiuş la o conferinţă de presă.
Lucian Heiuş: Colegii mei care se regăsesc pe aceste liste, sunt nişte oameni

integri (se aude o sonerie de telefon), (editat repetitiv) sunt nişte oameni integri (se
aude o sonerie de telefon).

Din nou apare imaginea pe fond alb, cu un semn de întrebare de culoare roşie
pe care stă un omuleţ cu mâna la cap, simultan cu vocea din off.

Voce din off: Iată cine ne cere votul?
Simultan cu vocea din off, mesajul electoral este ilustrat cu imagini fixe, în care

apare domnul Lucian Heiuş, imagini cu bani, terenuri agricole, păduri, case, maşini şi
animale.

Voce din off: Lucian Heiuş, opţiunea numărul unu pe lista PNL pentru Camera
Deputaţilor, este un alt personaj cu o avere deloc de neglijat. Heiuş are în proprietate,
cu soţia, peste şapte hectare de teren agricol, dar şi o jumătate de hectar de pădure,
două case, o casă de vacanţă, un spaţiu de producţie şi două apartamente, toate
obţinute prin moştenire sau vânzare-cumpărare. Pe lângă alte patru maşini, în
proprietatea lui Heiuş mai sunt şi 43 de oi ... (se aud voci de oi şi cocoşi) de pe urma
cărora a obţinut venituri totale în valoare de 14300 de lei ... (se aud voci de oi şi
cocoşi). Fost director general al Finanţelor Publice Timişoara, Heiuş a fost
recompensat cu un salariu de aproximativ 80000 de lei iar soţia sa, inspector în
cadrul aceleiaşi instituţii, cu aproape 42000 de lei. Pentru a-şi rotunji veniturile,
Lucian Heiuş are nevoie de votul dumneavostră. În aceste condiţii, pe 11 decembrie,
aveţi grijă cu cine votaţi!

Apare un ecranul neutru, cu titlul „Pamflet electoral” şi apoi mesajul continuă cu
ilustraţii şi cu imagini în mişcare, în care apare pe jumătatea din dreapta a ecranului
doamna Carmen Eleonora Hărău, iar pe cealaltă jumătate harta judeţului Hunedoara,
într-o emisiune difuzată de postul Antena 3. În partea de jos a ecranului a fost titrat: Îşi
retrage plângerea tânăra bătută? şi cu un rând mai jos: Este vorba despre fostul deputat
Gabriel Bivolaru, titrări care nu au legătură cu ceea ce vorbeşte doamna Hărău.

Carmen Eleonora Hărău: ... nu, nu, sunt deputat în judeţul Hunedoara cu
colegiul ... (neinteligibil), cunosc mai puţin Valea Jiului, (editat repetitiv) cunosc mai
puţin Valea Jiului, cunosc mai puţin Valea Jiului.

Voce din off: Iată cine ne cere votul?
Simultan cu vocea din off, mesajul electoral a fost ilustrat cu imagini fixe în care

apare doamna Carmen Eleonora Hărău în diferite ipostaze şi imagini din localitatea
Hunedoara peste care sunt editate săgeţi care indică Restaurantul familiei Hărău,
Hotelul familiei Hărău, Castelul Corvinilor şi sursa acestor imagini, hunedoaralibera.ro.
Apoi apar câteva caricaturi preluate de la vocea hunedoarei, în care apar
caricaturizate, doamna Hărău şi alte persoane.

Voce din off: Carmen Eleonora Hărău, poziţia unu pentru Senat din partea PNL,
are o avere estimată la milioane de euro. Două sute cinci zeci de mii de euro deţine doar
din tablouri şi bijuterii. Peste şapte sute de mii de lei, are în conturile de la bănci.
Totodată politicianul administrează împreună cu familia sa, mai multe firme ce trăiesc de
pe urma contractelor grosolane, de prestări servicii, încheiate cu primăriile din judeţul
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Hunedoara. Pentru a-şi rotunji şi menţine averea, Carmen Eleonora Hărău are nevoie
de votul dumneavoastră. Pe 11 decembrie, aveţi grijă cu cine votaţi!

La finalul mesajului electoral apare din nou ecranul neutru cu titlul „Pamflet
electoral”.

Potrivit raportului de monitorizare, întocmit în baza reclamaţiei
nr. 1053/05.12.2016, la rublica “Menţiuni” se precizează că postul Kapital TV din
Petroşani a început difuzarea acestor mesaje electorale din data de 18.11.2016, de la
ora 22:00 şi în primele zile au conţinut doar prezentarea doamnei Carmen Eleonora
Hărău (mesaj care a fost subiectul Raportului de Constatare transmis în data de
24.11.2016). Mesajul iniţial a fost dezvoltat şi cu persoanele descrise în acest raport,
din data de 25.11.2016. De la început prezentării (18.11.2016) până la această dată
(07.12.2016), postul a difuzat mesajul cu caracter electoral denumit „Pamflet
electoral”, zilnic, în intervalul 07:00 – 24:00, aproximativ o dată la fiecare oră.

În data de 09 decembrie 2016, după încheierea campaniei electorale, postul
KAPITAL TV a difuzat la orele 09:00 şi 10:27, o ediţie a emisiunii „Pamflet electoral”, cu
durata de 3 minute şi 08 de secunde, în care sunt prezentate aspecte negative din viaţa
politică şi privată a unor candidaţi înscrişi pe listele unor partide care îşi desfăşoară
campania electorală pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Sunt prezentaţi,
unul după celălalt, domnii, Călin Popescu Tăriceanu (candidat ALDE), Petre Nica
(candidat PMP) şi Cristian Resmeriţă (candidat PSD), astfel:

Descrierea mesajului:
Imagini cu un discurs al domnului Călin Popescu Tăriceanu care se termină cu

un X mare peste imaginea lui.
Călin Popescu Tăriceanu: Colegii mei care sunt pe lista de la Senat şi de la

Camera Deputaţilor, fiecare, au dovedit, prin activitatea profesională, că au o carte de
vizită care să câştige încrederea dumneavoastră.

Din nou apare imaginea pe fond alb, cu un semn de întrebare de culoare roşie
pe care stă un omuleţ cu mâna la cap, simultan cu vocea din off.

Voce din off: Iată cine ne cere votul?
Simultan cu vocea din off, mesajul electoral este ilustrat cu imagini fixe, în care

apare domnul Călin Popescu Tăriceanu, imagini cu Parlamentul, cu întâlniri ale
membrilor ALDE şi sigla alianţei.

Voce din off: Din cele cinci partide care îşi propun să intre în Parlament, ALDE
are cel mai mare număr de candidaţi cu probleme de justiţie. Doisprezece candidaţi,
printre care şi şeful organizaţiei, Călin Popescu Tăriceanu, deţin dosare penale ...
aaaaaaa! După cum se poate vedea, ALDE s-a transformat încetul cu încetul într-o
umbrelă destinată penalilor, care, prin asociere vor să scape de justiţie şi să continuie
să câştige bani de pe spatele românilor ... uuuuuuu! Nu mai puţin de doisprezece
candidaţi de pe listele ALDE, sunt, sau au fost în conflict cu legea. Lucru greu de
acceptat pentru o societate care îşi doreşte o clasă politică nouă. În aceste condiţii,
pe 11 decembrie, aveţi grijă cu cine votaţi!

Simultan cu vocea din off, apare fără nici un ecran neutru prealabil, pe fond alb,
un semn de întrebare de culoare roşie pe care stă un omuleţ cu mâna la cap.

Voce din off: Iată cine ne cere votul?
Simultan cu vocea din off, mesajul este ilustrat cu imagini fixe, în care apare

domnul Petre Nica, singur sau în compania altor persoane, imagini în care este
caricaturizat, imagini cu mineri, cu Parlamentul şi cu persoane care dorm cu capul pe
masă.
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Voce din off: Petre Nica, sau Bebe cum mai este cunoscut în sat, candidează
pe prima poziţie pentru Senat din partea Partidului Mişcarea Populară. Ca toţi
candidaţii din partidul marinarului Traian Băsescu, Nica, chiar dacă ar vrea, nu este
uşă de biserică. Cei din Valea Jiului îl cataloghează ca unul dintre vinovaţii pentru
închiderea mineritului de aici. Mai mult, fostul lider de sindicat este comparat cu un
şobolan, care a fugit de pe ambarcaţiune primul şi înainte ca ea să se scufunde.
A lăsat minerii cu ochii în soare, că, de, trebuie să-şi facă un viitor şi aşa visează la
Parlament. După ce a furat tot ce era de furat din minerit, Bebică a intrat în politică,
de unde, speră să-şi umple buzunarele. A închis mineritul însă asta nu-i este de
ajuns, vrea să facă acelaşi lucru şi cu Parlamentul. Pentru a ajunge acolo, are nevoie
de voturile dumneavoastră. În aceste condiţii, pe 11 decembrie, aveţi mare grijă cu
cine votaţi!

Simultan cu vocea din off, este afişat, pe fond alb un semn de întrebare de
culoare rosie pe care stă un omuleţ cu mâna la cap.

Voce din off: Iată cine ne cere votul?
Simultan cu vocea din off, mesajul electoral este ilustrat cu imagini fixe, în care

apare domnul Cristian Resmeriţă, singur sau în compania altor persoane, imagini cu
persoane care dorm în fotolii sau cu capul pe masă.

Voce din off: Cristian Resmeriţă, poziţia unu pentru Senat din partea PSD,
este candidatul care a călcat pe voturile a mii de cetăţeni din Lupeni. Până în luna
iunie a acestui an, deputat, din luna iunie primar al municipiului Lupeni, Resmeriţă
şi-a dat seama după doar patru luni de Primărie, că într-o administraţie publică locală
este de muncă. Aşa că lipsit de scrupule şi parcă aruncând voturile primite în iunie la
gunoi, politicianul vrea acum să lase Primăria şi să fugă iar în Parlament. Normal şi
firesc, ar spune unii, doar ştim ce fac parlamentarii noştri în plen, cască şi dorm pe
capete. Asta nu ar fi singura problemă a politicianului. Cristian Cornel Resmeriţă are
ca şi mulţi alţi candidaţi, probleme cu legea. Acesta deţine un dosar penal pentru
conflict de interese. Resmeriţă vrea din nou în Parlament, iar pentru asta are nevoie
de ajutorul dumneavoastră. Dacă merită sau nu, decideţi dumneavoastră pe
11 decembrie.”

Analizând emisiunile menţionate, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 208/2015
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, întrucât, în timpul campaniei
electorale, respectiv, în zilele de 18, 19, 20, 21 şi 28 noiembrie 2016 şi 9 decembrie
2016, a difuzat mesaje cu caracter electoral în alte emisiuni decât cele informative,
electorale şi de dezbateri electorale, prevăzute de legiuitor în norma invocată.

Astfel, aşa cum rezultă din conţinutul rapoartelor de monitorizare, mesajele
respective au fost difuzate, fie la sfârşitul calupului de spoturi PROMO (cum au fost
cele transmise în zilele de 18, 19, 20 şi 21 noiembrie 2016, fie la sfârşitul unui calup
de publicitate (în ziua de 28 noiembrie 2016), ori după încheierea campaniei
electorale (cele difuzate în ziua de 9 decembrie 2016).

Or, potrivit dispoziţiilor art. 67 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, în timpul
campaniei electorale, mesajele cu caracter electoral, trebuie să fie prezentate numai
în emisiunile informative, electorale şi de dezbateri electorale.

Având în vedere aceste aspecte şi ţinând cont de criteriile de individualizare
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus
sancţionarea radiodifuzorului S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L. cu somaţie publică.
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Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată în condiţiile şi cu
respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului, cu modificările şi
completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 76 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 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,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1. Radiodifuzorul S.C. INDUSTRIAL PROINVEST S.R.L., titularul licenţei
audiovizuale nr. TV-C 581.3/22.02.2011, al deciziei de autorizare
nr. 1781.0/28.06.2011 şi reautorizare nr. 1781.2-1/07.04.2016, pentru postul de
televiziune KAPITAL TV din Petroşani, se sancţionează cu somaţie publică pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 67 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente.

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.

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
KAPITAL TV, deoarece în timpul campaniei electorale a difuzat mesaje cu caracter
electoral în alte emisiuni decât cele informative, electorale şi de dezbateri electorale,
aşa cum prevede art. 67 din Legea nr. 208/2015.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări,

Şef serviciu Dumitru Ciobanu


