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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 în baza sesizării înregistrate sub
nr. 5587/06.06.2016 cu privire la emisiuni informative difuzate după încheierea campaniei
elctorale, în data de 3 iunie 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 eliberată la 16.02.2012 şi decizia de
reautorizare nr. 572.2-1/22.04.2010 eliberată la 16.02.2012).

Analizând raportul de monitorizare, după vizionarea unor înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ENERO PROD S.R.L. a încălcat prevederile
art. 74 lit. b) şi c) din Legea 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:
Art. 74 Cu 48 de ore înainte de ziua votării sunt interzise:

b) invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia situaţiilor prevăzute
la art. 76 alin. (4);

c) comentarii privind campania electorală.

În fapt, postul de televiziune OLT TV a difuzat vineri, 03 iunie 2016, în cadrul
principalei emisiuni informative “Ştirile Olt Tv” de la 19.30 şi în reluare la 21.30, trei ştiri
cu durate de 2 minute şi 28 sec, 3 minute şi 42 sec, 2 minute şi 17 secunde, cuprinzând
mesaje electorale de susţinere a candidaţilor la Primăria Slatina, Emil Moţ - PSD (prima
ştire), George Alexandru Ionică - PND, Livia Teleu - candidat independent, Cosmin
Florescu - PMP, Cristian Bughea – PRM (a doua ştire) şi a candidatului PSD la CJ Olt
Marius Oprescu (a treia ştire).

Redăm spre exemplificare, din raportul de monitorizare:
„Reper selecţie „OLT TV ŞTIRI 3 IUNIE 1”

Mirela Vârşă (crainică): „În Parlamentul României a făcut o lege care aduce locuri de
muncă pentru slătineni. Acum, după primul mandat de deputat, vrea să devină primar al
Slatinei şi să continue proiectele de dezvoltarea a oraşului. Priorităţile sale sunt cuprinse
într-un card distribuit alegătorilor cu mesajul : continuăm să construim Slatina!”
Voce off: „Prietenos, deschis şi bine informat, Emil Moţ şi-a construit campania
electorală în mijlocul slătinenilor. În fiecare zi, într-un cartier, pe o stradă, şi-a prezentat
proiectele şi a ascultat propunerile oamenilor. Iar alegătorii au tras concluziile în urma
fiecărei dezbateri.”
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Susţinător „Este un candidat optim pentru cetăţeanul slătinean, cu idei,cu proiecte...”
Susţinător „Votăm cu cine are proiectul cel mai bun,nu?!Deocamdată proiectul cel mai
bun domnul Moţ îl are! ”
Voce off: „Alegătorii aşteaptă să se întâlnească cu Emil Moţ după data de 5 iunie, să
pună în practică ideile pe care le-a prezentat în campanie.”
Emil Moţ (cand. PSD Primăria Slatina): „Pe 5 iunie la vot!.”
Susţinător „Şi cum să vă zicem, să vă onoraţi promisiunile după data de 6! ”
Emil Moţ (cand. PSD Primăria Slatina): „Daaa, normal!”
Discuţie cu mai mulţi alegători în mulţime şi aplauze. I se cere să nu uite de parcare.
Voce off: „Emil Moţ se prezintă pentru prima dată în faţa slătinenilor în calitate de
candidat la Primăria Slatina. În prezent este deputat în Parlamentul României şi a
contribuit la modificarea legii parcurilor industriale astfel încât şi Slatina, un oraş nu foarte
mare, să poată acorda facilităţi fiscale investitorilor.”
Emil Moţ (cand. PSD Primăria Slatina): „Este un sentiment extraordinar să ştii că ai
iniţiat o lege şi iată, ea este pusă în practică!”
Voce off: „Este declaraţia lui Emil Moţ la finalul vizitei în fabrica nouă ridicată de
Prysmian la Slatina, în parcul industrial. De altfel, atragerea de noi investitori, care să
aducă locuri de muncă în Slatina, este pe primul loc pe lista de priorităţi a candidatului
PSD! În cuvinte puţine,cu propuneri realizabile, priorităţile lui Emil Moţ la Primăria Slatina
sunt organizate în cinci direcţii: (scris pe ecran) crearea a 2000 de noi locuri de muncă,
minimum 1000 în parcul industrial, modernizarea blocului central al Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slatina la standardul Unităţii de Primiri-Urgenţe, creşterea siguranţei
cetăţeanului prin extinderea supravegherii video, introducerea pazei în toate şcolile,
rezolvarea problemei câinilor vagabonzi, crearea a cel puţin 1000 de noi locuri de
parcare rezidenţiale, finalizarea reabilitării termice şi amplasării containerelor de gunoi
îngropate, modernizarea locurilor de joacă şi a mobilierului stradal (sfîrşit scris pe ecran).
În întâlnirile cu alegătorii din cartiere (se derulează poze şi videoclipuri cu Emil Moţ pe
ecran) Emil Moţ şi-a promovat imaginea şi pe site-urile de socializare, iar spre deosebire
de ceilalţi candidaţi, a avut grijă să-şi prezinte, prin intermediul unor videoclipuri, echipa
de consilieri. ”

Reper selecţie „OLT TV ŞTIRI 3 IUNIE 2”

Mirela Vârşă (crainică): „Au vârste şi profesii diferite, fac parte sau nu dintr-un partid,
dar au acelaşi ţel: să ajungă primar! Patru din cei nouă candidaţi înscrişi în competiţia
electorală pentru funcţia de primar al municipiului Slatina, au stat de vorbă cu noi şi ne-
au împărtăşit câte ceva din această nouă experienţă din viaţa lor.”
Voce off: „La final de campanie îndeplinesc ultimele formalităţi cerute de lege şi fac un
prim bilanţ al celor treizeci de zile în care au avut posibilitatea să devină cunoscuţi
alegătorilor. George Alexandru Ionică este economist şi cel mai tânăr dintre
ei.Candidează din partea Partidului Naţional Democrat.”
George Alexandru Ionică (cand. PND Primăria Slatina): „A fost o campanie grea,
probabil şi din cauza faptului că e prima mea campanie reală, în care m-am implicat sută
la sută, cu multe hopuri, cu multe piedici din toate părţile, dar o campanie frumoasă. Am
fost o echipă de tineri care am muncit în fiecare zi până noaptea şi-am învăţat foarte
multe lucruri. ”
Voce off: „Medicul Livia Teleu este singura femeie candidat şi după ce mai mulţi ani a
făcut politică a decis că cel mai bine este să se înscrie în competiţia electorală pentru
Primăria Slatina ca independent.”
Livia Teleu (cand. indep. Primăria Slatina): „Această campanie electorală a fost o
nouă modalitate de desfăşurare, după opinia mea un progres in managementul
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campaniilor electorale.Nu au mai fost panouri publicitare cât un bloc de locuinţe, fără
zgomot stradal, deci a fost o campanie delicată şi discretă.”
Voce off: „Cosmin Florescu are 37 de ani, este economist şi candidează din partea
Partidului Mişcarea Populară.”
Cosmin Florescu (candidat PMP Primăria Slatina): „Îmi place să cred c-a fost o
campanie civilizată, în care am avut posibilitatea să interacţionăm mai mult cu cetăţenii,
să le-ascultăm nevoile şi să-ncercăm să ne-adaptăm programul funcţie de doleanţele lor
şi de problemele lor. ”
Voce off: „Jurnalist de profesie, Cristian Bughea, în vârstă de 59 de ani, este susţinut de
Partidul România Mare, al cărui membru este de mai mulţi ani.”
Cristian Bughea (candidat PRM Primăria Slatina): „Din punctul meu de vedere a fost o
campanie desfăşurată în condiţiile legii, dar din păcate cu aceste modificări n-a fost o
campanie aşa de accelerată aşa cum au fost campaniile trecute, însă după părerea mea
şi după opinia mea, eu am făcut o campanie decentă şi elegantă faţă de toţi ceilalţi
candidaţi.”
Voce off: „Toţi cei patru candidaţi sunt la prima experienţă de acest fel şi spun că au
învăţat foarte multe lucruri ultile din întâlnirile cu slătinenii.”
George Alexandru Ionică (cand. PND Primăria Slatina): „Îmi place foarte mult că, spre
deosebire de ce află contracandidaţii mei din sondaje, ei au buget şi-şi permit să facă
sondaje foarte multe şi foarte scumpe,dar ce aflu eu de la oameni este diferit fată de ce
află din sondaje. Am observat că ne-au împrumutat multe puncte din programul nostru de
guvernare locală, ceea ce nu poate decât să mă bucure, pentru că noi avem feed-back-ul,
avem aceste propuneri de la oameni, deci nu sunt gândite de o firmă de sondaj, nu sunt
gândite de o firmă de consultanţă, sunt răspunsuri şi solicitări adresate direct de către
cetăţenii oraşului Slatina. ”
Cosmin Florescu (candidat PMP Primăria Slatina): „Este o experienţă inedită, sper că
nu unică, în care oamenii m-au făcut să mă simt responsabil şi să mă ridic la nivelul
aşteptărilor şi doleanţelor lor.”
Cristian Bughea (candidat PRM Primăria Slatina): „E prima dată când sunt candidat la
o funcţie publică pentru oraşul Slatina, pentru municipiul Slatina, am învăţat foarte multe
dar ne-am confruntat şi cu o serie de confruntări cauzate de această sarabandă a
hârtiilor care se fac pentru candidaţi şi pentru susţinerea candidaţilor, şi toate elementele
care sunt procesate pentru campania electorală şi pentru alegeri. ”
Livia Teleu (cand. indep. Primăria Slatina): „În această campanie electorală am avut
posibilitatea să cunosc oameni noi, lucruri noi, idei noi, atitudini noi, dar mai ales am
putut să cunosc indignarea cetăţenilor faţă de clasa politică. Pe 5 iunie cetăţenii vor
putea demonstra putere, voinţă şi dorinţă! Vă invităm pe toţi să veniţi la vot!”

Reper selecţie „OLT TV ŞTIRI 3 IUNIE 3”

Mirela Vârşă (crainică): „Consiliul Judeţean Olt va avea un nou preşedinte, iar social-
democraţii sunt convinşi că acesta va fi Marius Oprescu.Politician cu state vechi, acesta
deschide lista candidatilor de consilieri judeteni formată din oameni cu experienţă în
domeniile lor. ”
Voce off: „A intrat în politică încă din primul an de facultate în Partidul Social Democrat
iar acum la 38 de ani va trece un nou test în cariera sa de politician.Liderul PSD Olt, Paul
Stămescu, spune că două mandate ca preşedinte al Consiliului Judeţean sunt suficiente
şi i-a încredinţat lui Marius Oprescu misiunea de a intra in competiţie pentru această
funcţie.”
Paul Stănescu (preşed. PSD Olt): „Vine deja un om cu expertiză, un om care cunoaşte
foarte bine problemele judeţului, care ştie foarte bine cum funcţionează Consiliul
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Judeţean şi care ştie foarte bine ce trebuie făcut în continuare în judeţul Olt. Cu Marius
Oprescu, cu Virgil Delureanu, cu toţi colegii noştri consilieri, sunt convins că avem o
echipă foarte puternică şi nu numai asta, dar sunt convins dar eu cred că vor face foarte
multe lucruri bune pentru judeţul nostru!”
Voce off: „Au fost momente emoţionante la Consilliul Judeţean când Paul Stănescu i-a
predat ştafeta lui Marius Oprescu.”
Paul Stănescu (preşed. PSD Olt): „Aşa e viaţa, vine un moment când pleci, dar eu cred
că vicepreşedintele vostru astăzi, viitorul preşedinte spun eu, cred că va fi un preşedinte
mai bun ca mine că e şi mai tânăr, cred că va fi şi vă veţi forma în continuare o echipă şi
mai puternică veţi fi.”
Marius Oprescu (candidat PSD pentru CJ Olt): „Va fi greu să fac o echipă mai bună
fără Dvs aici, fără omul care ne-a îndrumat paşii în administraţie la acest nivel dar şi în
politică, le urez şi eu la colegele noastre La Mulţi Ani şi chiar mi-aş dori să facem o
echipă şi de la anul împreună!”
Voce off: „Marius Oprescu are deja experienţa de vicepreşedinte la Consiliul Judeţean
şi a câştigat numeroase bătălii electorale.”
Marius Oprescu (candidat PSD pentru CJ Olt): „E o mare onoare dar în acelaşi timp şi
o mare responsabilitate să fi omul care deschide lista de consilieri judeţeni a Partidului
Social Democrat Olt, organizaţie puternică, zicem noi cea mai puternică din ţară. Şi acest
lucru ne obligă la foarte multe. ”
Voce off: „Alegerile locale au loc duminică 5 iunie când sunt chemaţi la urne peste 380
000 de cetăţeni ai judeţului Olt. Preşedintele Consiliului Judeţean nu va mai fi ales prin
vot uninominal, ci din rândul consilierilor judeţeni prin votul majoritar al colegilor săi.
Propunerea PSD pentru cea mai înaltă funcţie în judeţ este Marius Oprescu.”
Urmează un clip al postului privind reflectarea alegerilor de duminică din oră în oră
începând cu 13.00 la ştiri.

Ştirile au fost reluate în buletinul difuzat la ora 21.30.”
De asemenea, potrivit raportului de monitorizare analizat, în data de 03 iunie 2016,

în cadrul emisiunii “Imperativ”, prezentată de Laura Mira, a fost abordat un subiect
referitor la campania electorală pentru alegerile locale. Emisiunea a început la ora 18.20
şi a avut durata de 60 minute.

Conform raportului, prima parte a emisiunii a constat într-o sinteză a principalelor
evenimente ale ultimei săptămâni de campanie electorală dar şi a întregii perioade de
campanie, punctându-se faptul că primarul comunei Icoana din judeţul Olt, Gheorghe
Perieţeanu, în acelaşi timp şi candidatul PNL pentru Primăria Icoana, a fost plasat sub
control judiciar pentru 60 de zile după o reţinere de 24 de ore, fiind acuzat că a împărţit
mici şi bere în schimbul votului locuitorilor la ziua comunei. De asemenea a fost evocat
cazul unui candidat PNL la Primăria Dăneasa, descoperit a avea mai mulţi membri de
familie pe lista de consilieri. La minutul 5 şi 20 de secunde moderatoarea Laura Mira se
referă la încheierea campaniei electorale, evocând doar prevederile Legii 115 pentru
candidaţi.

Redăm spre exemplificare fragmente din raportul de monitorizare:
Laura Mira: „Campanie electorală, doamnelor şi domnilor, este pe final, ea se va
închide oficial sâmbătă 4 iunie la orele 07.00. În ajunul alegerilor locale, 5 iunie, duminică,
este zi decisivă pentru judeţul Olt, 112 primării ale judeţului îşi vor alege primarii. Unii au
mai fost şi mai vor, alţii n-au mai fost şi vor şi ei. Partidele şi-au prezentat listele cu
candidaţii la locale până pe 23 aprilie, data oficială. Cetăţenii cunosc mai mult sau mai
puţin pe candidaţi. În cabina de vot vor fi însă singuri, cu buletinul de vot în faţă şi cu cea
mai importantă armă în mână, ştampila. Campania pentru locale a fost una monotonă,
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bineînţeles, monotonie constrânsă şi impusă de lege, cine a încălcat legea aţi văzut ce-
a paţit, v-am spus înainte de candidatul PNL la Primâria Icoana, Gheorghe Perieţeanu.”

(...)
Laura Mira: „Dar în structura partidelor nu vedeţi schimbări esenţiale acum, rapide, nu?”
Paul Dobrescu: „Nu văd. Poate numai la PNL. La PNL trebuie neapărat după alegerile
locale, părerea mea, să aibă loc un congres extraordinar şi să preia conducerea
Cioloş.Şi să fie o singură conducere, pentru că dacă rezultatele vor fi slabe la PNL, şi
părerea mea e că vor fi foarte slabe (aprobare Laura Mira), sunt datorate şi faptului că
această conducere dublă nu a dat bine în teritoriu. ”
Laura Mira: „Şi-aruncă vina una asupra alteia!”
Paul Dobrescu: „Nu numai c-aruncă, dar sunt totuşi divergenţe.Divergenţe între lideri,
între cei care-au fost într-un partid sau altul şi nu, dacă nu fac acest pas... La PSD, este
normal să aibă şi la PSD loc o schimbare. Dragnea e om inteligent, ştie că timpul lui e pe
ducă. La el singura problemă e pe cine aduce în locul lui.”

(...)
Reper selecţie „IMPERATIV 4”

Laura Mira: „Configuraţia Consiliului Judeţean?”
Paul Dobrescu: „Eu cred că PSD-ul va obţine majoritatea simplă. Peste 50% dintre
voturi, deci îşi va alege preşedintele.”
Laura Mira: „Care se alege din consilieri acuma, aşa?”
Paul Dobrescu: „Da.Şi probabil că va fi Oprescu.”
Laura Mira: „Păi el e desemnat de partid!”
Paul Dobrescu: „Da. Şi cu cei doi vicepreşedinţi, unul în mod sigur va fi de la ALDE.
Probabil Ciugulea. Şi celalalt tot al PSD-ului, că UNPR-ul, ei trebuie să aibă acele două
treimi, pentru că altfel în Consiliul Judeţean ei nu pot aproba acele hotărâri privitoare la
patrimoniu. Deci daca n-ai două treimi dintre...”
Laura Mira: „Da sunteţi sigur că intră UNPR-ul în Consiliul Judeţean?(răspuns- Intră!)
Bun, deci cam astea fiind zise...”
Paul Dobrescu: „Ah, am rămas dator cu domnul Dinoiu!”
Laura Mira: „Cu domnul Dinoiu, dar să concluzionăm ce-am vorbit până acuma, din
punctul Dvs de vedere Oltul nu-şi va schimba culoarea?Pe harta... ”
Paul Dobrescu: „Nu, nu pot să spun asta!Se pot întâmpla multe.””

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a difuzat în data de 3 iunie 2016, după
închiderea oficială a campaniei electorale pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, ştiri cu caracter electoral, în care au fost prezentaţi candidaţi la funcţii
publice la alegerile organizate în data de 5 iunie 2016.

Or, potrivit dispoziţiilor art. 74, lit. b), din Legea 115/2015, cu 48 de ore înainte de
ziua votării sunt interzise invitarea sau prezentarea candidaţilor în programe, cu excepţia
situaţiilor prevăzute la art. 76 alin. (4), respectiv situaţiile prezentării unor rectificări ori
acordarea dreptului la replică.

De asemenea, emisiunea “Imperativ”, transmisă de postul Olt TV în data de 3 iunie
2016, a cuprins comentarii privind campania electorală, situaţie de natură să contravină
dispoziţiilor art. 74 lit.c) din Legea 115/2015, care interzic prezentarea acestora cu 48 de
ore înainte de ziua votării.
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Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la
art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare în legalitate.

În temeiul prevederilor art. 78 din Legea 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 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. ENERO PROD S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C
073.3/11.12.2003 eliberată la 16.02.2012 şi decizia de reautorizare nr. 572.2-
1/22.04.2010 eliberată la 16.02.2012 pentru postul de televiziune OLT TV din
localitatea Slatina, judeţul Olt) se sancţionează cu somaţie publică de intrare în
legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 74 lit. b) şi c) din Legea 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 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, după încheierea campaniei electorale, respectiv vineri 3 iunie 2016, a
prezentat în cadrul emisiunilor informative candidaţi la alegerile pentru autorităţi publice
locale şi a difuzat o emisiune ce a cuprins comentarii privind campania electorală, fapte
interzise de art. 74 din Legea 115/2015.”

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


