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Decizia nr. 375 din 14.06.2016
privind somarea S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L.

Rovinari, str. Florilor, nr.1, birou nr. 17, 18 şi 19, jud. Gorj
C.U.I. 21241958

pentru postul de televiziune TELE 3
Târgu Jiu, Str. 14 Octombrie nr. 77, jud. Gorj

Fax: 0353414518

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 iunie 2016, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza
sesizării înregistrate la C.N.A. sub nr. 5480/01.06.2016, cu privire la emisiunea „A patra
putere” difuzată de postul TELE 3, în data de 26.05.2016.

Postul de televiziune TELE 3 aparţine S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L. (licenţă
audiovizuală nr. TV-C 334.2/03.04.2007, decizia de autorizare nr. 1316.5-1 /25.03.2014
pentru localitatea Târgu Jiu. Judeţul Gorj).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi
vizionării înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELE 3 MEDIA
S.R.L. a încălcat prevederile art. 72 lit. a), b) şi c) 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;
b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui candidat

participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
c) să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare;
În fapt, în data de 26.05.2016, de la ora 19.00, postul TELE3 a difuzat emisiunea

„A patra putere”, cu titlul „Lume, lume, hai la votare”, moderată de dl. Filip Grigore, iar invitaţi în
studio au fost candidaţii la Primăria Târgu Jiu, d-nii Matei Catrinoiu - PNŢCD şi Bogdan
Constantin - PSR, respectiv d-na Călianu Clara Mariana - PMP, candidat la Primăria
Samarineşti, Gorj. În cadrul emisiunii au fost prezentate proiectele electorale ale invitaţilor şi
au avut loc diferite discuţii cu referire la acestea.

Potrivit consemnărilor din raportul de monitorizare, cu privire la aspectele semnalate în
petiţie, la minutul 41:43, moderatorul a adresat câteva întrebări invitatului Bogdan Constantin,
conform transcrierilor de mai jos:
“Reperul 1, min. 41:43
Moderator: Haideţi să trecem şi la domnul Bogdan Constantin. Câţi membri simpatizanţi
are formaţiunea dumneavoastră politică la nivelul Tg. Jiului?
Bogdan Constantin: Eu cred că ar fi mai bine să discutăm despre proiectele astea
europene, cum se obţin, de exemplu...
Moderator: Vreţi să mă învăţaţi pe mine cum să fac eu emisiunea?
Bogdan Constantin: Păi nu...
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Moderator: Dumneavoastră sunteţi în calitat de invitat aici, răspundeţi la o intrebare. La
prima n-aţi răspuns, la a doua nu răspundeţi. Câţi membri, spuneţi un numar... Nu ştiţi
situaţia...?
Bogdan Constantin: Păi eu zic...oameni care îşi doresc un loc de muncă...
Moderator: V-am întrebat un număr, nu încercaţi să deviaţi de la întrebarea pe care v-am
adresat-o...
Bogdan Constantin: Bine...12.000...
Moderator: 12.000 de membri aveţi? Păi şi cum se face că în 2012 cu Gheorghe Dudău la
Primăria Tg Jiu, au votat doar 446...
Bogdan Constantin: Deci eu nu am probleme cu ce spuneţi dumneavoastră...
Moderator: Rezultatele sunt de la Autoritatea Electorală Permanentă...
Bogdan Constantin: Bine, deci eu vorbesc ce vreau acum...
Moderator: Vorbiţi ce vă dau eu voie şi vă permit, nu ce vreţi dumneavoastră în emisiune.
Formatul emisiunii nu vă dă dumneavoastră voie să vorbiţi ce vreţi dumneavoastră.
Bogdan Constantin: Bine.
Moderator: Sper că înţelegeţi că sunteţi într-o televiziune, este un respect pentru
telespectatori şi este o atitudine corespunzătoare pe care dumneavoastră...
Bogdan Constantin: Da, am dat răspunsul, 12.000...
Moderator: Păi, acum vă întreb şi eu, dacă doar 446 din cei 12.000 au votat cu domnul
Dudău, ce s-a întâmplat cu restul de 11.500...
Bogdan Constantin: O fi fost altă situaţie, un alt reprezentant...
Moderator: Păi eu am rezultatul de la Autoritatea Electorală Permanentă...vă repet...
Bogdan Constantin: Da, în alte timpuri...
Moderator: Cum alte timpuri, alegerile locale 2012...
Bogdan Constantin: Da, e mult de atunci...şi în 5 luni se poate schimba...
Moderator: Păi şi cum pot eu să vă votez pe dumneavoastră, dacă nu răspundeţi nici la
cele mai elementare întrebări, încercaţi să aveţi o atitudine superioară vis a vis de
întrebările care vi se adresează, îmi replicaţi mie că doriţi să răspundeţi şi să comentaţi
numai ceea ce vreţi în formatul acestei emisiuni, de parcă nu ne-am afla într-o televiziune
şi aţi fi, la nu ştiu, probabil la dumneavoastră la sediu la partid, probabil aşa se
obişnuieşte acolo...
Bogdan Constantin: Nu, dezbaterile sunt în sens constructiv...
Moderator: Păi şi în sens constructiv sunt adresate...
Bogdan Constantin: ...să ajute Tg Jiul......nu câţi au votat...
Moderator: Păi şi asta ajută Tg Jiul...câţi votează...e simplu, păi cum... rezultatul votului
contează...
Bogdan Constantin: Invitaţii trebuie să vină cu soluţii...
Moderator: Cu soluţii la ce?...
Bogdan Constantin:...concrete, asupra Tg Jiului...cum s-ar putea el salva din situaţia
lipsei locurilor de muncă actuale şi pe viitor...
Moderator: În momentul în care dvs spuneţi că aveţi 12.000 de membri şi eu vă spun un
rezultat concret de la Autoritatea Electorală Permanentă, la ironia care mi-aţi spus-o dvs...
Bogdan Constantin:...eu v-am zis...simpatizanţi
Moderator: simpatizanţi, şi din 12.000 doar 400 au votat cu dvs...446
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Bogdan Constantin: Deci eu va spun ce vreau...
Moderator: Domnule, dvs aveţi o atitudine de care nu-mi vine să cred...şi dvs îmi spuneţi
mie ce vreţi în emisiune...
Bogdan Constantin: Nu, vă spun ce vreau să obţin...
Moderator: Ce vreţi să obţineţi dvs? De la ce? De la emisiune, de la alegeri, de la oameni?
De la ce vreţi să obţineţi dvs?
Bogdan Constantin: da
Moderator: Ce? De la cine, de la ce? Răspundeţi concret...
Bogdan Constantin: Deci vreau, prin ideile pe care vreau să le implementez la nivelul
judeţului, aşa cum...
Moderator: Candidaţi la Primăria municipiului Tg. Jiu, nu la Consiliul Judeţean al
Gorjului
Bogdan Constantin: Bine, la Tg Jiu, da...
Moderator: Ştiţi foarte bine unde candidaţi, nu?
Bogdan Constantin: Bineînţeles...
(....) aceste sume au fost total nefondate, trebuia să se facă exact cum am spus eu:
tehnologizare, cumpărare de licenţe, francizare, nu trebuia să se distrugă întreprinderile...
şi va spun ceva, acestea pot fi redeschise....
Moderator: Aveţi dreptate, vă înţeleg scorul care l-aţi luat de Municipiul Tg Jiu, de 1,42 %.”

În raport de modul de desfăşurare a emisiunii electorale “A patra putere”, difuzată în
26 mai 2016 (din al cărei conţinut am redat anterior şi care a făcut obiectul raportului de
monitorizare şi a sesizării nr. 5480/01.06.2016), membrii Consiliului au constatat că a fost
difuzată cu încălcarea prevederilor art. 72 lit. a), b) şi c) 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 26.05.2016, la care a participat şi dl. Bogdan Constantin -
candidat din partea PSR, la funcţia de primar al Municipiului Târgu Jiu, moderatorul nu a
fost imparţial, a făcut afirmaţii tendenţioase sau părtinitoare la adresa acestui candidat,
căruia nu i-a dat posibilitatea să-şi prezinte opiniile cu privire proiectele sale electorale, acesta
constituind, în fapt, motivul şi scopul participării la emisiunea respectivă.

În acest sens, cu privire la atitudinea moderatorului, exemplificăm din raportul de
monitorizare: “Vorbiţi ce vă dau eu voie şi vă permit, nu ce vreţi dumneavoastră în emisiune.
Formatul emisiunii nu vă dă dumneavoastră voie să vorbiţi ce vreţi dumneavoastră… îmi
replicaţi mie că doriţi să răspundeţi şi să comentaţi numai ceea ce vreţi în formatul acestei
emisiuni, de parcă nu ne-am afla într-o televiziune şi aţi fi, la nu ştiu, probabil la
dumneavoastră la sediu la partid, probabil aşa se obişnuieşte acolo...”

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul emisiunii electorale
analizate, nu a fost asigurată desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi
corecte pentru respectivul candidat.

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.
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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 a radiodifuzorului S.C. TELE 3 MEDIA 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. TELE 3 MEDIA S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C
334.2/03.04.2007, decizia de autorizare nr. 1316.5-1 /25.03.2014 pentru postul de
televiziune TELE 3 din localitatea Târgu Jiu. Judeţul Gorj) se sancţionează cu somaţie
publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 72 lit. a), b) şi c) 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.

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
TELE 3, deoarece moderatorul emisiunii electorale „A patra putere”, difuzată în 26 mai 2016,
nu a fost imparţial, a făcut afirmaţii tendenţioase la adresa unui candidat, căruia nu i-a dat
posibilitatea să-şi prezinte opiniile cu privire proiectele sale electorale, fapte ce contravin
prevederilor art. 72 din Legea nr. 115/2015.”

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

PREŞEDINTE,

LAURAGEORGESCU

Şef Serviciul juridic şi reglementări,

Dumitru Ciobanu


