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Decizia nr. 344 din 24.05.2016
privind somarea S.C. R T M BUZĂU S.R.L.

Buzău, Cartierul Broşteni, Bl. O1, Sc. C, et. 2, Ap. 51, Jud. Buzău
C.U.I. 30291823

Fax: 0238/434891

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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 mai 2016, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie, în baza sesizărilor
înregistrate la C.N.A. sub nr. 4885/13.05.2016 şi 4911/16.05.2016, cu privire la ediţiile
emisiunii electorale „Cu cărţile pe faţă” difuzate în datele de 11 şi 12 mai 2016 de postul de
televiziune 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 rapoartelor de monitorizare,
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 data de 11.05.2016, începând cu ora 18.00, postul TV BUZĂU a difuzat
emisiunea electorală “Cu cărţile pe faţă”, moderată de dl. Aurel Tereacă şi a avut un singur
invitat şi anume pe dl. Constantin Toma, candidat din partea PSD la funcţia de primar al
Municipiului Buzău.

În cadrul acestei ediţii a fost abordat un subiect referitor la riscul de a nu-i fi afectată
imaginea candidatului de faptul că s-a înscris în campania electorală susţinut de PSD,
context faţă de care moderatorul nu a manifestat imparţialitate.

Redăm din raportul de monitorizare:
“Reper (41:55) (A. Tereacă): Bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediţie a emisiunii „Cu cărţile pe faţă” a doua
emisiune electorală din această campanie, pe care o ţine subsemnatul. Avem un oaspete de seamă astăzi, este
vorba despre dl. Constantin Toma, candidatul PSD la primăria Municipiului Buzău, vă salut domnule Toma,
mulţumesc frumos pentru prezenţă!
Reper (42:15) (C. Toma): Bună seara, mulţumesc şi eu!.....
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Reper (54:19) (A.Tereacă) : Mergem mai departe domnule Toma.....dacă nu aveţi vreo jenă sau reţinere pentru
faptul că sunteţi candidatul Partidului Social Democrat, un partid cu anumite probleme aşa în ultima
vreme, .......în general aşa, zic unii că, în special pe la conducerea acestui partid ....s-a transformat într-un cuib al
penalilor, dacă aveţi vreo reţinere să candidaţi din partea PSD?
Reper (55:13) (C.Toma) : Deci, din păcate această situaţie, mă refer cu oameni condamnaţi, sunt în toate
partidele.........
Reper (56:09) (A.Tereacă) : Nu v-a fost teamă că vă strică imainea asocierea asta cu PSD-ul? .......Sunt unii cu
probleme.....Ajungeţi în mijlocul lor domnul Toma, eu nu m-aş băga la aşa ceva, mi s-a făcut şi mie ofertă din
partea partidului, domnule vino şi candidează......
Reper (58:25) (A. Tereacă) : Domnule Toma, alt subiect, cu problemele firmelor dumneavoastră, dacă nu mă
înşel, aţi zis şi dumneavoastră că e un punc ăsta care nu vă convine foarte mult acum în această campanie
electorală, dar asta e, trece, zic buzoienii domnule Toma că aveţi datorii la bănci că firmele sunt în insolvenţă, şi
ne întreabă dacă e aşa şi la cât se ridică datoriile respective, unii zic că 60 de milioane de euro, sau parcă aşa
zicea domnul Anghel (contracandidatul din partea PNL) într-o conferinţă de presă?
Reper (58:57) (C.Toma): Nu este treaba dumnealui......firmele merg înainte.
Reper (01:01:38) (A.Tereacă) : Domnul Toma, câţi angajaţi mai sunt acum la dumneavoastră la Romet?
Reper (01:01:45) (C. Toma) : Nu intru în amănuntul ăsta,......în jur de 200 de oameni....
Reper (01:01:51) (A.Tereacă) : Deci de la 800 când aţi preluat.....
Reper (01:03:41) (A. Tereacă) : ....Domnul Toma, ca să închidem subiectul ăsta cu firmele, sunt în insolvenţă da
firmele astea ale dumneavoastră......
Reper (01:03:46) (C.Toma) : În reorganizare şi în isolvenţă.....am două şi în faliment.....
Reper (01:04:15) (A.Tereacă) : Există supoziţia asta domnul Toma că, na firmele dumneavoastră mergând prost
în ultima perioadă, mergând înspre faliment, există o temere a buzoienilor ......veniţi în fruntea primăriei
municipiului Buzău. Dacă duceţi şi primăria municipiului Buzău în faliment? Nu sunteţi un bun manager pentru
firmele dumneavoastră şi vreţi la primăria municipiului Buzău?
Reper (01:05:30) (A. Tereacă) : Mă credeţi domnul Toma că am o întrebare a unui telespectator, am zis să nu o
pun aşa, care sună de felul ăsta, de ce vine domnul Toma la primăria municipiului Buzău, să fure ceva, dacă mai
are ce?
Reper (01:18:15) (titlu pe ecran) : ARE TOMA DATORII DE 60 MIL. EURO LA BĂNCI?
Reper (01:19:05) (titlu pe ecran) : DE CE FIRMELE SALE SUNT ÎN INSOLVENŢĂ?
Reper (01:21:45) (titlu pe ecran) : ARE TOMA DATORII DE 60 MIL. EURO LA BĂNCI?
Reper (01:24:57) (A. Tereacă) : Mi-aş fi dorit domnule Toma să vă fi avut aliat pe dumneavoastră .......pentru că,
din punctul ăsta de vedere, unii pot să zică da, i-a fost frică domnului Toma să-i zică ceva domnului Boşcodeală,
sau era complice cu dânsul, de asta nu s-a implicat ......
Reper (01:25:16) (C. Toma) : Deci atenţie, domnule Tereacă, afacerile mele nu au fost, nu sunt şi nu vor fi în
Buzău. Eu am alergat şi am pierdut timpul în sensul că mi-am folosit timpul foarte puţin care-l aveam la
dispoziţie să creez locuri de muncă........eu sper să deschid oraşul pentru oameni, este foarte important acest
lucru şi sa nu fii izolat tu şi cu vreo 20 de indivizi, o gaşcă , aşa o mafie, care să controlez tot.
Reper (01:25:52) (A.Tereacă) : Cum a fost până acum.
Reper (01:30:44) (A.Tereacă) : Mai întreabă cineva, cu cât v-aţi cumpărat candidatura la PSD? Dar aţi zis şi
dumneavoastră ceva mai devreme.
Reper (01:30:51) (C.Toma) : Este o mare tâmpenie.....
Reper (01:31:12) (C.Toma) : Discuţiile cu domnul Marcel Ciolacu, deputatul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD
Buzău au început undeva prin octombrie. Discuţii, nu negocieri nenorocite pe bani. Ce putem să facem noi pentru
Buzău.
Reper (01:31:23) (A. Tereacă) : Staţi puţin, în octombrie domnul Boşcodeală nu-şi rezolvase încă problemele, nu
venise sentinţa finală (moderatorul face referire la faptul că primarul pe atunci încă în funcţie, fost preşedinte al
filialei PSD Buzău era subiectul unei cercetări penale în derulare).
Reper (01:41:41) (A.Tereacă) : Cum veţi administra datoria pe care o aveţi faţă de şefii instituţiilor subordonate
primăriei, care acum vă fac campanie electorală, domnule Toma, adică cine, domnul Tescaru, domnul Tacea,
domnul Burada, ăştia de la instituţiile ?
Reper (01:41:58) (C. Toma) : Îmi pare foarte rău, informaţiile sunt greşite. Deci nu-mi face nimeni campanie.
Reper (01:42:30) (A. Tereacă) : De ce aţi mers astăzi la înmormântare? Era bine să fi evitat această apariţie
pentru că se poate specula că v-aţi dus acolo cu scop electoral. (Moderatorul se referă la participarea invitatului
la înmormântarea celor doi militari români morţi în teatrul de operaţiuni din Afganistan).
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Reper (00:03) (A.Tereacă) : Da, altcineva zice dacă..., ce legătură aveţi dumneavoastră cu SERVAGROMEC,
dacă aţi falimentat această firmă şi au ajuns nişte oameni la puşcărie, domnul Andrei Barac (contracandidat al
domnului Toma din partea PRU)?
Reper (00:18) (C.Toma) : Întrebarea este de la domnul Barac care are şi el nişte mari frustări. Când s-a făcut
această privatizare a fost director general, a plecat, este treaba dumnealui.
Reper (00:28) (A. Tereacă) : Aţi cumpărat dumneavoastră societatea?
Reper (00:30) (C.Toma) : La vremea aia da. Nu mai am legătură cu această societate, m-a târât şi într-un proces,
am câştigat, dacă are ceva de spus domnul Barac să mai facă încă un proces, îl vom câştiga şi pe ăla pentru că
dreptatea este de partea noastră.
Reper (07:25) (A. Tereacă) : Ce aţi făcut ca să-l opriţi pe domnul Boşcodeală să facă ce a făcut?
Reper (07:32) (C.Toma) : Îmi pare foarte rău, nu aveam nicio competenţă pe treaba asta.
Reper (07:39) (A.Tereacă) : Dar ce vorbeaţi când vă întâlneaţi cu domnul Boşcodeală?(Fost primar al Buzăului,
fost preşedinte al filialei PSD Buzău şi actualmente condamnat).
Reper (07:41) (C.Toma) : Marea majoritate a întâlnirilor, câte au fost ele, au fost numai în cadre oficiale. Deci
nu am fost în apropiaţii dumnealui..... Probabil dacă eram printre apropiaţii dumnealui şi m-ar fi ascultat, nu ar
fi arătat nici Buzăul aşa, nici situaţia dumnealui n-ar fi fost....
Reper (08:03) (A.Tereacă) : Deci îmi daţi şi mie dreptate în ceea ce am zis puţin mai devreme.
Reper (08:07) (C.Toma) : Domnule, v-o dau aşa...că... dai în Boşcodeală, dai în PSD. Dai în PSD, dai în Toma.
Reper (10:45) (A.Tereacă) : Mai citesc un mesaj....Domnule Toma aţi afirmat că aveţi două fete, dar despre a
treia care studiază la Amsterdam şi vă poartă numele, de ce nu aţi zis?
Reper (11:06) (C.Toma) : Da. Care este problema? Am trei fete.

În aceeaşi şedinţă, membrii Consiliului au analizat şi raportul de monitorizare cu privire
la ediţia emisiunii “Cu cărţile pe faţă”, difuzate în data de 12.05.2016, moderată de dl. Aurel
Tereacă şi l-a care a participat dl. Ovidiu Anghel, candidat din partea PNL la funcţia de primar
al Municipiului Buzău.

Redăm din raportul de monitorizare:
Reper (31:13) (A. Tereacă): Bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediţie a emisiunii „Cu cărţile pe faţă”, emisiune
electorală şi astăzi, după ce l-am avut invitat pe dl. Constantin Toma, de la PSD astăzi trecem în barca PNL-ului
şi discutăm vis-a-vis de proiectele candidatului PNL la primăria Municipiului Buzău, este vorba de dl. Ovidiu
Anghel. Vă salut domnul Anghel, mulţumesc frumos pentru prezenţă!
Reper (31:40) (O. Anghel): Bună seara, bine v-am găsit
Reper (31:44) (A.Tereacă) : Avem multe de discutat, ca şi în emisiunea de ieri, atât întrebări ale subsemnatului,
care se pregăteşte totuşi şi el pentru emisiune, cât şi întrebări venite de la telespectatori, via Facebook, dar ca de
obicei, evident şi telespectatorii noştri au această posibilitate, de a vă adresa întrebări în direct, sunând la
numărul care este afişat pe ecran, sau trimiţându-ne SMS-uri pe care eu le voi citi cu promptitudine. Pentru
început dl. Anghel, primul subiect la care vreau eu să mă refer şi cred că este pe undeva, nu în defavoarea, mă
gândesc chiar în avantajul dumneavoastră cred, pentru că sunt foarte mulţi buzoieni care, în urma declaraţiilor
contracandidaţilor dumneavoastră şi mă refer în special a celor din tabăra PSD-istă, susţin că sunteţi un
criminal dumneavoastră în urma unui ..... nu e prima dată când auziţi aşa ceva......poate că am greşit şi eu puţin
prezentând acest subiect oarecum cu zâmbetul pe buze , că nici în glumă nu poţi să spui cuiva aşa ceva, dar
bănuiesc că dumneavoastră v-aţi obişnuit cu acest apelativ, aici la TV BUZĂU dl. Marcel Ciolacu de la PSD nu
s-a sfiit să vă numească criminal, în urma unui accident rutier pe care l-aţi fi avut dumneavoastră în urmă cu nu
ştiu câţi ani. Haideţi să ascultăm declaraţia domnului Marcel Ciolacu.
Reper (33:27) (TV BUZĂU – reluare înregistrare Marcel Ciolacu) : ”Faptul că la un moment dat a şi omorât un
om cu maşina, nu poţi să accezi, chiar dacă eşi vinovat sau nevinovat, când omori tot criminal te numeşti. Nu poţi
să accezi la o asemenea funcţie cu o asemenea mândrie dacă în spatele tău ai un incident atât de neplăcut.”
Reper (33:50) (A.Tereacă) : Da, l-am auzit pe dl. Marcel Ciolacu cu această declaraţie foarte severă, gravă la
adresa dumneavoastră domnule Anghel......
Reper (36:09) (A. Tereacă): .....Domnul Anghel, ce răspundeţi acestor acuzaţii, că aţi omorât pe cineva pe trecerea
de pietoni, că sunteţi criminal şi aşa mai departe?
Reper (36:19) (O. Anghel): Da hai să vă spun eu, mizeriile de campanie electorală ale domnului Ciolacu. Domul
Ciolacu, la fiecare 4 ani şi se întâmplă asta de 20 de ani atacă contracandidaţii. Asta este strategia PSD-ului, au
folosit-o acum 4 ani cu preotul Negoiţă. Dacă vă aduceţi aminte, l-au făcut în toate felurile, l-au plimbat prin
toate mizeriile, totul făcut special ca acest om deosebit să nu-şi poată prezenta proiectele. La fiecare 4 ani
contracandidaţii au fost aproape anulaţi ca şi proiecte, înainte de a începe campania electorală. Repet, prin
mizerii. Este o mizerie electorală. Nu am omorât copii pe trecerea de pietoni, n-am făcut trafic de organe cum



4
spuneau că a făcut domnul Iohanis, n-am trecut la islamism cum spuneau de dl. Negoiţă, preotul Negoiţă, că a
făcut-o. N-am făcut nimic de acest gen. Eu am avut un singur accident de circulaţie acum 21 de ani când aveam
18 ani da, un simplu accident de circulaţie.
Reper (37:27) (A.Tereacă) : A deci eraţi un puşti la momentul acela.
Reper (37:29) (O. Anghel) : 18, 19, 20 de ani da, fapt pentru care, evident că m-a afectat toată viaţa, suntem
oameni, dar să spui o asemenea mizerie, s-o vadă copilul tău, să o vadă prietenii tăi, să vadă aceste lucruri cei
din jurul tău, spunând-o cu atâta nonşalanţă ”Eşti un criminal”, n-am ce face decăt ca, la astfel de mizerii, să-i
dau în judecată pentru calomnie şi să răspundă în faţa legii.
Reper (37:58) (A.Tereacă) : Domnul Anghel, să ştiţi că foarte multă lume, am văzut şi astăzi prin întrebările pe
care ni le adresau, ajutându-mă în realizarea acestei emisiuni, erau foarte mulţi telespectatori buzoieni care
chiar credeau lucrurile astea, că era o fetiţă, că eraţi băut la volan.
Reper (01:03:41) (O. Anghel) : Doamne fereşte! Departe, foarte departe de adevăr. Toată această mizerie este
foarte departe de adevăr. Repet, a fost un simplu accident de circulaţie acum 21 de ani, sunt şi foarte emoţionat
din pricina asta, cum poate exista atâta mizerie la un om care a fost prieten cu Omar Haisam, Omar Haisam
teroristul da, care a furat un judeţ întreg. Ei se duceau împreună la vânătoare. Criminali au fost cei care erau pe
la revoluţie pe acolo pe unde era prezent Ciolacu. Este o mizerie pentru care domnul Ciolacu va plăti şi nu va
plăti în faţa mea. Repet, va plăti în faţa buzoienilor, pentru că buzoienii se uită, nu acceptă astfel de mizerii.
Reper (41:44) (A.Tereacă) :.......Dacă aţi fost membru PSD dumneavoastră .......în mass-media Buzoiană au
apărut nişte chitanţe.... prin care cei de la PSD susţineau că dumneavoastră chiar aţi fost membru cotizant al
acestei formaţiuni politice....în timp ce discutăm noi acii o să vedem şi chitanţele respective, ia ziceţi, cum e, aţi
fost sau nu membru PSD?
Reper (42:23) (O. Anghel) : Deci intră în registrul mizeriilor electorale.......Păi cu astfel de mizerii vii Ciolacule
în faţa buzoienilor? Nu mai ţin. Domnul Ciolacu veţi pierde puterea după 25 de ani, s-au terminat robinetele, s-
au terminat banii de furat, nu mai impresionaţi buzoienii cu astfel de mizerii. Nu am fost niciodată membru PSD.
Ca să fii membru al unui partid trebuie să ai o adeziune, dacă nu ai adeziune orice chitanţă eliberată de orice
partid reprezintă evaziune fiscală .......Repet, nu am fost, nu sunt şi nu voi fi niciodată membruPSD.
Reper (43:30) (A. Tereacă) : Sunt mai multe chitanţe din astea. Toate sunt o făcătură?
Reper (43:33) (O.Anghel): Absolut toate. Repet, nu am fost, nu sunt şi nu voi fi niciodată membruPSD.
Reper (44:12) (A. Tereacă) : .... Puteaţi să fiţi membru PSD...... era vreo îndoctrinare sau.....?
Reper (43:16) (O.Anghel): Doamne fereşte! Nu-i vorba de doctrină pentru că, vedeţi că social democraţii.......sunt
cei mai bogaţi oameni din Buzău. Domnul Ciolacu conduce un ML, un Mercedes de 50.000 de euro, ceilalţi
membri PSD, nu există unul care să nu aibă o limuzină mai ieftină de 50.000 de euro. Hai ca să ne înţelegem,
care-i social-democraţia? Care-i doctrina dumnealor de fapt? Au o singură doctrină şi mă refer strict la
gruparea grupul infracţional de la conducerea PSD, ca să fim foarte bine înţeleşi. Nu mă refer la membrii de
rând ai PSD care sunt nişte oameni deosebiţi, nişte oameni sănătoşi la cap, însă trebuie să se uite mai bine cine-i
conduce.
Reper (44:59) (A. Tereacă): Nu-i mai bine domnul Toma, mai ales în emisiune de ieri, dacă nu era mai nimerit ca
pentru domnul Toma, să fie în locul dumneavoastră, candidatul PNL-ului, al dreptei fiind aşa un om cu o anumită
avere?
Reper (43:42) (O.Anghel): Despre dl. Toma discutăm mai târziu, dar am o problemă vis-a-vis de problema
dânsului, ca să mă exprim aşa. Nu poţi să dormi liniştit domnule când ai o datorie de 303 miliarde de lei. Atâta
este datoria ROMET-ului...303 miliarde. Asta înseamnă 60 şi ceva de milioane de euro. Eu am un apartament la
care plătesc lunar 10-15 milioane rata la bancă. Nu e o ruşine să-ţi plăteşti rată. O ruşine este în momentul în
care gestionezi o societate comercială , dai 3500-4000 de oameni afară, aduci firma respectivă în faliment, ca să
ne înţelegem de la bun început, înregistrezi şi la stat şi la alţi creditori o datorie de 303 mi.... e mai mare decât
bugetul municipiului Buzău domnul Tereacă, să ne înţelegem.
Reper (46:08) (A.Tereacă): Dl. Toma care l-am avut invitat aici în emisiunea de ieri şi vreau să fiu cât se poate
de corect, n-a zis de 60 de milioane, a zis doar de vreo 10 milioane.
Reper (46:15) (O.Anghel): Deci vă pot prezenta un buletin informativ pe care poate toată lumea să-l vadă da, al
insolvenţei, în care suma este foarte clară: 306 miliarde de lei. Aceasta este datoria domnului Toma, societăţii pe
care o coordonează......
Reper (49:23) (O.Anghel): .......Domnul Tereacă, am spus faptul că noi avem doi aliaţi în această luptă cu acest
grup infracţional care domină oraşul, municipiul şi judeţul Buzău de 25 de ani de zile. Primii aliaţi sunt buzoienii
pentru că ei trebuie de data asta să aleagă: ori mergem cu ăia care au condus de 25 de ani, ori mergem cu cei
care au proiecte, viziune şi posibilitatea de a pune în practică proiectele ......să vedem mai exact cât s-a furat,
cum s-a furat de 10 ani de zile din fiecare societate. Acestea au fost robinetele prin care aceşti, aceste vârfuri
social-democrate şi-au făcut vile, palate, posesiuni de zeci de hectare, etc. Nu mai spunem cât s-a furat......
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Reper (01:13:38) (A. Tereacă) : ......s-a văzut că aici mai e o problemă. Tot aşa, zic cei de la PSD că ”dl.
Anghel nu poate să spună că nu a fost membru PSD câtă vreme noi l-am menţinut pe dânsul în funcţie”.
Reper (01:13:51) (O.Anghel) : Dar PSD-ul este proprietar tuturor funcţiilor, tuturor instituţiilor ? Înţeleg că
dumnealor privesc municipiul Buzău, instituţiile din municipiul Buzău, buzoienii, îi privesc pe toţi ca pe propria
lor feudă.
Reper (01:14:07) (A.Tereacă) : Adică nu v-a pus PSD-ul director la electrica?
Reper (01:30:44) (O. Anghel) : Niciodată. Mandatul meu de manager privat la Electrica Buzău este urmare a trei
concursuri pe postul de manager privat, pe ordonanţa 189. Poate studiază şi dl. Ciolacu că el cică face legi. Să
se uite mai bine cum sunt numiţi managerii la companiile naţionale, multinaţionale. Nu toţi mergem la colegii
deastea de ofiţeri acoperiţi, cum merge dumnealui, sau descoperiţi...... Nu conducerea PSD-ului este stăpân peste
municipiul şi judeţul ăsta. Mai avem puţin şi intră în casele noastre, ne iau televizoarele, ne iau nevestele, ne iau
copiii, ne iau tot ce vor ei să posede. Nu este admisibil să ai o astfel de atitudine ca şi preşedinte de partid. Nu
este posibil să spui”Bă, te-am pus eu acolo, eu te-am pus dincolo, eu ţi-am dat funcţia aia”. Domnule nu-s ale lor,
nu-s de acasă domnule.....
Reper (01:18:00) (O. Anghel ) : .....De data asta au de votat foarte clar: ori reprezentantul PNL-ului, ori
reprezentantul PSD-ului. Vor vota trecutul, sau viitorul. Vor vota hoţii care au fost sau oamenii serioşi care vor
să pună în practică proiecte.
Reper (01:24:05) (O. Anghel) : ...Păi dl. Nedelcu, care când se trezeşte şi el din când în când, nu cunoaşte nici
cine-i umblă în domeniul public, cum să emită altfel de..?...la iniţiativa conducerii PSD, vă daţi seama.

În raport de modul de desfăşurare a celor două ediţii ale emisiunii electorale analizate
(care au făcut obiectul rapoartelor de monitorizare şi a reclamaţiilor nr. 4885/13.05.2016,
respectiv 4911/16.05.2016), membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu
încălcarea prevederilor art. 72 lit. a), c), d) şi e) din Legea nr. 115/2015 privind alegerile locale.

În esenţă, membrii Consiliului au constatat că, prin atitudinea adoptată de către
moderatorul emisiunii, acesta nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale institute în sarcina sa prin
dispoziţiile invocate.

Astfel, în cadrul ediţiei din 11.05.2016, la care a participat dl. Constantin Toma,
candidat din partea PSD la funcţia de primar al Municipiului Buzău, moderatorul nu a fost
imparţial, a făcut afirmaţii tendenţioase sau părtinitoare la adresa acestui candidat şi a
competitorului electoral care îl susţine, şi nu a asigurat menţinerea dezbaterii în sfera de
interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite.

De exemplu, cu privire la faptul că acesta candidează din partea PSD sau referindu-se
la activitatea unor firme ale candidatului sau la fiicele acestuia, moderatorul a făcut mai multe
afirmaţii părtinitoare de natură a afecta echilibrul şi obiectivitatea emisiunii, care a fost una
electorală, afirmaţii precum: “...dacă nu aveţi vreo jenă sau reţinere pentru faptul că sunteţi candidatul
Partidului Social Democrat ...în general aşa, zic unii că, în special pe la conducerea acestui partid ....s-a
transformat într-un cuib al penalilor, dacă aveţi vreo reţinere să candidaţi din partea PSD? … Nu v-a fost teamă
că vă strică imgainea asocierea asta cu PSD-ul”.

Există supoziţia asta domnul Toma că, na, firmele dumneavoastră mergând prost în ultima perioadă,
mergând înspre faliment, există o temere a buzoienilor ......veniţi în fruntea primăriei municipiului Buzău. Dacă
duceţi şi primăria municipiului Buzău în faliment? Nu sunteţi un bun manager pentru firmele dumneavoastră şi
vreţi la primăria municipiului Buzău? Mă credeţi domnul Toma că am o întrebare a unui telespectator, am zis
să nu o pun aşa, care sună de felul ăsta, de ce vine domnul Toma la primăria municipiului Buzău, să fure ceva,
dacă mai are ce.

Mai citesc un mesaj....Domnule Toma aţi afirmat că aveţi două fete, dar despre a treia care studiază la
Amsterdam şi vă poartă numele, de ce nu aţi zis?

De asemenea, în baza raportului cu privire la ediţia din 12.05.2016, membrii Consiliului
au constatat că nici în cadrul acesteia moderatorul nu a avut o conduită conformă obligaţiilor
legale prevăzute de art. 72 din Legea nr. 115/2015.

Astfel, invitatul său, dl. Ovidiu Anghel, candidat PNL la primăria oraşului Buzău, a făcut
unele afirmaţii acuzatoare la adresa contracandidatului său, dl. Constantin Toma, cât şi a
competitorului electoral PSD, patid din partea căruia acesta candidează, situţie în care
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moderatorul nu i-a solicitat interlocutorului să probeze acuzaţiile formulate, astfel cum avea
obligaţia legală.
“(O.Anghel): Despre dl. Toma discutăm mai târziu, dar am o problemă vis-a-vis de problema dânsului, ca să mă
exprim aşa. Nu poţi să dormi liniştit domnule când ai o datorie de 303 miliarde de lei. Atâta este datoria
ROMET-ului...303 miliarde. Asta înseamnă 60 şi ceva de milioane de euro…O ruşine este în momentul în care
gestionezi o societate comercială, dai 3500-4000 de oameni afară, aduci firma respectivă în faliment, ca să ne
înţelegem de la bun început, înregistrezi şi la stat şi la alţi creditori o datorie de 303 mi.... e mai mare decât
bugetul municipiului Buzău domnul Tereacă, să ne înţelegem.
(A.Tereacă): Dl. Toma care l-am avut invitat aici în emisiunea de ieri şi vreau să fiu cât se poate de corect, n-a
zis de 60 de milioane, a zis doar de vreo 10 milioane.
(O.Anghel): …să vedem mai exact cât s-a furat, cum s-a furat de 10 ani de zile din fiecare societate. Acestea au
fost robinetele prin care aceşti, aceste vârfuri social-democrate şi-au făcut vile, palate, posesiuni de zeci de
hectare, etc. Nu mai spunem cât s-a furat… Dar PSD-ul este proprietar tuturor funcţiilor, tuturor instituţiilor ?
Înţeleg că dumnealor privesc municipiul Buzău, instituţiile din municipiul Buzău, buzoienii, îi privesc pe toţi ca
pe propria lor feudă. … Nu toţi mergem la colegii deastea de ofiţeri acoperiţi, cum merge dumnealui, sau
descoperiţi...... Nu conducerea PSD-ului este stăpân peste municipiul şi judeţul ăsta. Mai avem puţin şi intră în
casele noastre, ne iau televizoarele, ne iau nevestele, ne iau copiii, ne iau tot ce vor ei să posede. Nu este
admisibil să ai o astfel de atitudine ca şi preşedinte de partid. Nu este posibil să spui”Bă, te-am pus eu acolo, eu
te-am pus dincolo, eu ţi-am dat funcţia aia”. Domnule nu-s ale lor, nu-s de acasă domnule.....
...De data asta au de votat foarte clar: ori reprezentantul PNL-ului, ori reprezentantul PSD-ului. Vor vota
trecutul, sau viitorul. Vor vota hoţii care au fost sau oamenii serioşi care vor să pună în practică proiecte.
Reper (01:24:05) (O. Anghel) : ...Păi dl. Nedelcu, care când se trezeşte şi el din când în când, nu cunoaşte nici
cine-i umblă în domeniul public, cum să emită altfel de..?...la iniţiativa conducerii PSD, vă daţi seama.”

Or, faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul
emisiunilor analizate, 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 somaţie publică 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 (2) 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 somaţie publică de
intrare de îndată în legalitate 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.
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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
TV BUZĂU, deoarece moderatorul emisiunii electorale „Cu cărţile pe faţă”, ediţiile din 11 şi
12 mai 2016, nu a fost impaţial, a formulat întrebări tendenţioase şi nu a solicitat
interlocutorului să probeze afirmaţiile acuzatoare aduse unui alt candidat şi competitor
electoral, fapte ce contravin prevederilor art. 72 din Legea nr. 115/2015 privind alegerile
locale.”

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

PREŞEDINTE,

LAURAGEORGESCU

Şef Serviciul juridic şi reglementări,

Dumitru Ciobanu


