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Decizia nr. 175 din 06.04.2017
privind somarea S.C. ETALON TV S.R.L.

cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. Tineretului, nr. 1B, demisol, jud. Vâlcea
Tel/Fax.: 0350.41.41.57

- pentru postul de televiziune ETALON TV
Râmnicu Vâlcea, Str. Tineretului, nr. 1B, Casa Tineretului

Tel/Fax.: 0350.41.41.57

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 aprilie 2017, Consiliul Naţional al Audiovizualului a
analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la emisiuni difuzate de postul ETALON
TV în luna octombrie 2016, precum şi cel întocmit în baza reclamaţiei înregistrată la CNA cu
nr. 1850/20.02.2017, cu privire la emisiuni difuzate de postul ETALON TV în luna februarie 2017.

Postul de televiziune ETALON TV aparţine S.C. ETALON TV S.R.L. (licenţă
audiovizuală nr. TV-C757/04.06.2015, decizia de autorizare nr. 1965/23.07.2015).

În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat
prevederile art. 68 şi 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
- art. 40 alin. (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele

audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori
imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină
pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii
media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

- art. 68: Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni de ştiri şi dezbateri prezentate sau
moderate de oameni politici care deţin funcţii sau demnităţi publice ori purtători de cuvânt ai
instituţiilor publice, precum şi de persoane desemnate public să candideze sau care şi-au
anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale.

Conform raportului de întocmit de inspectorul CNA, emisiunea „Despre Vâlcea şi
vâlceni”, difuzată de postul ETALON TV, este o emisiune de informare de tip dezbatere pe
teme de natură administrativă, economică, socială, culturală, alcătuită în mod obişnuit din trei
reprize de discuţii, fiecare cu durate de 24 – 25 minute, separate de calupuri de publicitate şi
este difuzată în direct, de luni până joi, în intervalul orar 12.00 – 13.30 (cu o reluare în ziua
următoare). Emisiunea este moderată de domnul Nicolaie (Nicu) Cismaru, în calitate de
realizator principal şi are ca invitat permanent pe domnul Marian Petrescu, jurist de profesie,
care este prezentat subtitrat ca „invitat special”. În această emisiune, realizatorul şi-a propus
să invite în primul rând primarii tuturor localităţilor din judeţul Vâlcea, care să prezinte realităţile
din fiecare localitate, comună sau oraş, pe care aceştia le conduc. Conform celor prezentate în
primele emisiuni difuzate, realizatorul doreşte ca prin aceste emisiuni să facă o amplă
radiografie a societăţii locale din judeţul Vâlcea, o prezentare a realităţilor locale din toate
domeniile de activitate, economice, sociale, cultural-aristice (inclusiv tradiţii şi obiceiuri locale),
sportive, etc., astfel încât telespectatorii să-şi poată forma o opinie cu privire la nivelul actual
de dezvoltare şi de civilizaţie din acest judeţ. Conform declaraţiei de interese, postată pe site-
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ul comunei Păuşeşti-Măglaşi (localitate situată la 15 km vest de oraşul-reşedinţă de judeţ Rm.
Valcea),
http://www.primariapausesti-
maglasi.ro/portal/valcea/pausesti/portal.nsf/AllByUNID/000017C2?OpenDocument, domnul
Nicolaie Cişmaru deţine două funcţii în Partidul Puterii Umaniste, Preşedinte Filiala locală
Păuşeşti-Măglaşi şi Vicepreşedinte – Organizaţia Judeţeană Vâlcea precum şi funcţia publică
de consilier local al Comunei Păuşeşti-Măglaşi.

În perioada monitorizată, 10 – 13.10.2016 şi 17.10.2016, au fost difuzate următoarele 5
emisiuni „Despre Vâlcea şi vâlceni”:
Luni, 10.10.2016, 12.00 – 13.30: În prima emisiune a săptămânii domnul Nicolaie Cismaru l-a
avut ca invitat pe domnul Alexandru Dediu, primar al Comunei Păuşeşti-Măglaşi şi în emisiune
a fost prezentată această localitate: trecut istoric, probleme şi realizări ale primarului în
administraţia publică locală, un tablou economic şi social al comunei, situaţia şcolilor şi
grădiniţelor, a învăţământului primar din localitate, tradiţii şi obiceiuri, obiective turistice locale,
inclusiv monahale, etc.. (În această ediţie invitatul permanent (“special”) anunţat nu a fost
prezent).
Marţi, 11.10.2016, 12.00 – 13.30: În această ediţie a emisiunii realizatorul Nicolaie Cismaru a
precizat că a fost invitat primarul comunei Dănicei, care nu a venit şi emisiunea s-a desfăşurat
doar cu prezenţa invitatului permanent, dl. Marian Petrescu („invitat special” conform subtitrării
pe ecran). Conţinutul emisiunii a constat într-un dialog moderator/realizator-invitat special
despre potenţialul turistic şi cultural al judeţului Vâlcea, cu prezentarea unor obiective de
interes turistic-monahal (biserici vechi, mănăstiri şi schituri monahale vâlcene).
Miercuri, 12.10.2016, 12.00 – 13.30: A fost difuzată în reluare ediţia emisiunii difuzată în data
de luni, 10.10.2016 (fără nicio precizare suplimentară, în afara marcajului „Reluare”, prezent
pe întreaga durată a emisiunii).
Joi, 13.10.2016, 12.00 – 13.30: În această ediţie a emisiunii domnul Nicolaie Cismaru şi
invitatul special Marian Petrescu l-au avut ca invitat pe domnul Puiu Răducan, scriitor valcean.
In emisiune s-au discutat diverse teme de natură culturală: condiţia creatorului de cultură,
informaţii din domeniul cultural, probleme curente de administare a culturii(problemele pe care
le întâmpină scriitorii în publicarea creaţiilor lor literare pe lanţul edituri-tipografii, soarta unor
scriitori contemporani mai puţin cunoscuţi, obligaţi să rămână anonimi datorită lipsei de
susţinere din partea administratorilor(funcţionarilor) din domeniul culturii, alte teme).
Luni, 17.10.2016, 12.00 – 13.30: În această nouă ediţie a emisiunii domnul Nicolaie Cismaru şi
invitatul special Marian Petrescu l-au avut ca invitat pe domnul Constantin Drăghici, primarul
comunei Amărăşti. După ce în prima parte a emisiunii s-a făcut o prezentare a realităţilor
locale din această comună, au fost abordate în continuare aspecte legate de activitatea
cultural-artistică desfăşurată de formaţia corală de muzică populară „Haiducii din Amărăşti”, un
renumit anasmblu folcloric bărbătesc înfiinţat şi condus chiar de către domnul primar
Constantin Drăghici, ansamblu binecunoscut atât pe plan local cât şi naţional. În partea a
doua a emisiunii au fost incluse şi două melodii populare din repertoriul ansamblului „Haiducii
din Amărăşti”.

În urma analizării raportului, membrii Consiliului au constatat că emisiunile menţionate,
realizate şi moderate de dl. Nicolae Cismaru, au fost difuzate cu încălcarea dispoziţiilor art. 68
din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare.

Astfel, membrii Consiliului au considerat că fapta radiodifuzorului de a difuza pe post o
emisiune de dezbatere moderată de un consilier local, funcţie de demnitate publică, a fost de
natură să încalce dispoziţiile legale sus menţionate.

În urma analizarii raportului întocmit în baza sesizării nr. 1850/20.02.2017, cu privire la
conţinutul ediţiilor emisiunii „Impact Direct”, difuzate în cursul lunii februarie 2017, s-au
constatat următoarele:

http://www.primariapausesti-maglasi.ro/portal/valcea/pausesti/portal.nsf/AllByUNID/000017C2?OpenDocument
http://www.primariapausesti-maglasi.ro/portal/valcea/pausesti/portal.nsf/AllByUNID/000017C2?OpenDocument
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Emisiunea „Impact direct” este o emisiune de informare de tip anchetă jurnalistică şi

dezbatere pe teme sociale, economice, etc., privind problemele cu care se confruntă
comunităţile locale şi cetăţenii in raporturile şi relaţiile pe care le au cu instituţiile publice locale
şi centrale, dar şi orice alte probleme cu care se pot confrunta cetăţenii în viaţa cotidiană.
Emisiunea se difuzează o dată pe săptămână, vinerea, în intervalul orar 19.00-21.30, în direct,
cu invitat/invitaţi în studio; în emisiune se dezbat subiecte, care anterior au fost documentate şi
pe teren. În dialogul purtat în studio sunt inserate ca probe reportaje cu imagini şi intervenţii
ale cetăţenilor, filmate anterior pe teren.

Spre exemplificare, redăm fragmente din raportul de monitorizare:
„În emisiunea „Impact direct” din data de 10.02.2017, interval orar 19.00-21.30,

moderată de către dl. Gheorghe Jianu, a fost propusă spre dezbatere situaţia din comuna
Prundeni, unde acţiuni ale primarului acestei comune dl. Ion Horăscu, care conduce această
comună de peste 21 de ani, fiind la al şaselea mandat, sunt contestate de o parte din cetăţenii
comunei. În emisiune au fost invitaţi trei consilieri locali care sunt în opoziţie cu primarul Ion
Horăscu şi o localnică din comuna Prundeni, care a fost în trecut angajată la Primăria
Prundeni.

Vineri, 10.02.2017, 19.00-21.30: Impact Direct, realizator - Gheorghe Jianu: colaborator
TV ETALON, invitaţi: Ion Georgescu, consilier local (ALDE) comuna Prundeni; Ncolae Diaconu,
consilier local (ALDE) comuna Prundeni; Ion Constantin, consilier local (ALDE) comuna
Prundeni; Iustina Mirescu, localnică din comuna Prundeni;

La începutul emisiunii moderatorul Gheorghe Jianu, prezintă subiectul dezbaterii,
respectiv situaţia din comuna Prundeni şi aduce numeroase critici şi acuzaţii atât primarului Ion
Horăscu(PSD) cât şi altor persoane din conducere, respectiv majorităţii din Consiliul
Local(componenţă CL Prundeni: 7 consilieri locali PSD, 4 ALDE, 2 PNL), administratorului
public Gabriel Ionuţ Călin şi fratelui primarului, dl. Gheorghe Horăscu (angajat al Primăriei
Prundeni) după cum urmează:
Moderator Gheorghe Jianu: ...Şi haideţi să pornim acuma de la zero cu această comună.
Vreau să vă spun de unde am avut şi interesul să ne aplecăm asupra acestui caz, nu că nu
avem destule oferte privind încălcarea legislaţiei în judeţul Vâlcea, de către primari. Şi noi am
numit comuna Prundeni feuda personală a cetăţeanului – primar Ion Horia Horăscu.
(Această formulare a moderatorului este afişată periodic şi ca subtitlu pe durata întregii
emisiuni : COMUNA PRUNDENI, FEUDA PERSONALĂ A CETĂŢEANULUI PRIMAR ION H.
HORĂSCU). De ce cetăţeanul – primar? Pentru că timp de o oră jumătate, la colegul meu, m-
a jignit, m-a făcut cetăţean, m-a făcut cum a dorit domnia sa. Şi am zis că nu e supărător, dacă
este şi cetăţean, că este cetăţean al localităţii.
Obs.: Pe peretele lateral-stânga al studioului este amenajat un panou pe care este desenată
stilizat o caracatiţă pe ale cărei tentacule sunt afişate nişte dreptunghiuri cu înscrisuri şi
fotografii care conţin trimiteri şi acuzaţii la adresa primarului Ion Horăscu. Moderatorul,
folosindu-se de acest panou, prezintă în continuare detaliat toate trimiterile şi acuzaţiile la
adresa primarului Ion Horăscu, acuzaţii pe care le consideră întemeiate din punctul său de
vedere.

Bun. Şi mergem mai departe... (Indicând un prim afiş de pe panou cu imaginea
primarului)aicia este domnul Horăscu. Şi am spus „CETĂŢEANUL” PRIMAR AL COMUNEI
PRUNDENI CE CONFUNDĂ LOCALITATEA CU PROPRIA MOŞIE, ION HORIA HORĂSCU.
Aşa am văzut noi. Aşa văd şi alţii. Mergem mai departe, stimaţi telespectatori. Şi vă spuneam
că noi am plecat de aici. Camera de Conturi Vâlcea, în speţă Curtea de Conturi a României,
a făcut în luna octombrie, dacă nu mă înşel chiar pe 10 octombrie, un control, în care s-a găsit
o pagubă şi o deturnare de fonduri de vreo 61 de miliarde. Intradevăr, domnul primar a făcut o
contestaţie. Asta nu inseamnă că şi paguba se şterge, până nu se va clarifica situaţia.

Mergem mai departe . Vreau să vă spun că aici avem de-a face cu o familie întreagă:
frate, cumnată, eu ştiu, fini şi ce mai pot fi angajţi pe la primărie. Că de, e salariu bugetar, e
salariu de la stat, nu se bagă de seamă. Şi, stimaţi telespectatori am avut o experienţă foarte



4
urâtă. Pentru prima dată. De când realizez emisiuni, de vreo 17-18 ani de anchete şi
investigaţii jurnalistice, am întâlnit o situaţie, în afară de faptul că am fost jigniţi, bruscaţi şi aşa
mai departe. Este vorba de Horăscu Gheorghe, (prezentat în termeni ironici în afişul de pe
panoul-caracatiţă): HORESCU GHEORGHE, FRATELE PRIMARULUI HORĂSCU –
COORDONATOR TRANSPORT AL PRIMĂRIEI ŞI BODYGUARD AL PRIMARULUI, STÂLP
AL VREMURILOR APUSE, SUB SLOGANUL: „PE AICI NU SE TRECE!!!”. Cu alte cuvinte,
acest domn nu ne-a dat voie să intrăm la şedinţa Consiliului Local . Avem şi filmări cu camera
ascunsă şi o să vă convingeţi că vorbele noastre au şi acoperire, stimaţi telespectatori.

Pe ecran este afişat din nou subtitlul: Comuna Prundeni, FEUDA PERSONALA
ACETATEANULUI PRIMAR ION H. HORASCU). Mergem mai departe. Avem aicia (citind un
nou afiş de pe panou) un simpatic, GABRIEL IONUŢ CĂLIN, INTELIGENTUL COMUNEI
PRUNDENI, cum l-am numit noi. Este ADMINISTRATOR PUBLIC AL PRIMĂRIEI,
„CETĂŢEANUL CE-A IEŞIT LA DRUMUL MARE SĂ BRUSCHEZE ECHIPA TELEVIZIUNII
ETALON!!!”. Ne-a bruscat cameramanul, este dl.Diaconu martor aici, pentru că a fost de faţă.
Puţin obrăznicuţ, trebuie să recunosc. Cameramanului meu i-a spus în felul urmator(citeşte
un nou afiş de pe panou): TE ROG NU MĂ FILMA! NU AGREEZ MUTRA TA ŞI NICI NU
SUNT FOTOGENIC! Ce este mai important , că după ce a făcut greşeala pe care a făcut-o, tot
acest domn, Gabriel Ionuţ Călin, a dat un telefon unui domn, nu vreau să dau numele, şi i-a
spus:„N-am nicio vină. Mă dădea afară. Execut un ordin”... am zis noi - al împăratului Horăscu.
Şi s-a încercat cu ameninţări, cu ANAF-ul, cu Miliţia, cu Poliţia, şi aşa mai departe...Vreau să
vă mai spun ceva, stimaţi telespectatori. Consiliul Local. Am întâlnit o chestie pentru prima
dată într-un Consiliu Local, când consilierii unui partid(indicând un nou afiş pe panou), i-am
spus noi CONSILIERII „ANONIMI” şi-au întors etichetele de pe masă, cu numele către dânşii,
ca să nu-i cunoaştem noi ca şi nume. Şi le-am spus REPREZENTANŢII PSD. Am mai spus un
lucru, că acest CONSILIU LOCAL AL COMUNEI PRUNDENI „SUB FEUDA CEZARULUI
HORĂSCU” pentru că orice trece(la vot!), nu se pune problema.Avem un experiment mai urât,
stimaţi telespectatori. Discutăm de Constituţia României, discutăm de respectarea legislaţiei în
această ţară. La Prundeni, ca şi în alte părţi, nu prea se respectă. Am avut de-a face(prezintă
un alt afiş de pe panou) cu dl. TOMESCU SORIN,PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI CONSILIULUI
PRUNDENI DIN 31 IANUARIE 2017 A CUI ZICERE SPUNEA: „SĂ-MI MULŢUMIŢI MIE CĂ
NU AM SUPUS LA VOT SĂ VĂ DĂM AFARĂ. EU APLIC LEGEA LOCALĂ, CUM ŞI CEI DE
LA BUCUREŞTI NU RESPECTĂ LEGEA.” (SUPERIORII POLITICII). Adică din acelaşi partid,
ca s-o spunem pe româneşte. Că de-asta stau oamenii ăştia în stradă de două săptămâni,
pentru a ne apăra şi nouă drepturile. Că asta este experienţa (...)
Mod. Gh. Jianu: Domnul Georgescu, văd că răsfoiţi acolo actul de control al Curţii de Conturi.
Vă rog!
Ion Georgescu, invitat, consilier local (ALDE) comuna Prundeni: Bună seara. As dori...
Mod. Gh. Jianu: As vrea să vă întreb... Domne, mai sunteţi cu securitatea, că aţi văzut că
domnul primar a zis că colaboraţi foarte bine?
Ion Georgescu, invitat: Trebuie să-l pun naş pe domn primar, pentru că dânsul la alegerile din
2016, când mi-am depus candidatura de consilier, m-a întrebat: „Ce faci bă, vrei să faci
puşcărie?” Păi cum? „Păi ai fost informator sub acoperire la Securitate”. De unde ştiţi domn
primar? „Am adeverinţa în fişet”. Adică dânsul, mi-am dat seama, este un mare şantajist, un
mare bârfitor. Te înjoseşte, te defăimează, numai ca să-şi bată joc, în băşcălie, aşa. ...La
formarea Consiliului Local din luna iunie, trebuia domnul secretar să ne prezinte regulamentul
de organizare şi funcţionare a Consiliului Local... Noi lucrăm în bălăbăneală, aşa... am zis, bă,
să plec documentat la drum. Dar domn primar şi cu domn secretar nu vor aşa ceva... Şi prin
luna octombrie – noiembrie ne-a prezentat o expunere de motive de la Curtea de Conturi. Eu,
auzind mai înainte că există un proiect pe situaţii de urgenţă la Primărie de vreo 48 de miliarde
şi că Primăria cu contractantul lucrării a mai pus încă 11 miliarde, sub pretextul că banii ăia au
venit fără TVA, deşi lucrarea nu s-a extins, lucrarea era aceeaşi, am rămas suspicios. Bă, zic,
din toată expunerea asta de motive, toată paguba pe care o stabilise Curtea de Conturi era
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1250 lei. Ulterior am făcut rost şi de Decizia Curţii de Conturi, unde obligă pe domn primar, în
termen de 10 zile lucrătoare, să ne prezinte Decizia Curţii de Conturi. Eu cred că domnul
primar a făcut un abuz... Nu ne-a dat decât o expunere de motive unde toată paguba pe care
o stabilise Curtea de Conturi era de 1250 lei...

Impact Direct din 17.02.2017, 19.00 - 21.30
În emisiunea „Impact direct” din data de 17.02.2017, interval orar 19.00-21.30, dl.

Gheorghe Jianu, realizatorul emisiunii, şi-a propus continuarea prezentării unor aspecte din
comuna Prundeni, aspecte constatate în urma unei noi vizite de documentare, efectuată în
această localitate.

Deşi au fost invitate în emisiune patru persoane (un consilier local ALDE, dl.
Câmpeanu Sorin şi trei localnici, care ar fi sesizat probleme personale şi nemulţumiri în raport
cu activitatea primarlui comunei Prundeni), acestea nu s-au prezentat, astfel că moderatorul a
continuat emisiunea fără invitati. La masa din platou au fost aşezate patru scaune cu afişe cu
numele invitaţilor pe ele:
Mod. Gh. Jianu: Cu permisiunea dumneavoastră,. v-aş prezenta invitaţii... Şi aş începe aicia
cu domnul Sorin Câmpeanu, consilier local Prundeni(indică primul scaun cu afişul Sorin
Campeanu – Consilier Local Prundeni). Vreau să vă spun că domnul Sorin Câmpeanu, ieri, a
trecut pe la televiziune pe la noi, dar nici nu mai m-a salutat. Nu ştiu, i-a fost teamă, nu ştiu,
ruşine. Dânsul este nepotul, săînţelegem foarte bine, al domnului Comşa, cel de la Consiliul
Judeţean (Ioan Comşa, consilier judeţean PSD). Avem lângă dânsul pe Ioan Fiţa, de la
Mitrofani... Domnul Ioan Fiţa are o problemă cu o pădure, de foarte mult timp, de vreo 15 ani.
Trebuia să vină în emisiune. Am înţeles că nu l-au mai lăsat copiii... Lângă domnia sa, este
Constantin Sâia, localnic din Prundeni, un om foarte vocal,în vârstă, bătăios. Nu ştiu ce s-a
întâmplat cu domnul Sâia, că a refuzat să mai vină. Dureri de boală sau de ameninţări, că se
poartă astăzi. Lângă domnia sa este Ştefan Daragiu, localnic, tot din Prundeni... Are o amărâtă
de vulcanizare şi el. Toţi se tem că dacă le vine fiscul, dacă sunt ameninţaţi, dacă sunt
controlaţi şi rămân bieţii oameni fără afaceri...

După aceste precizări privind absenţa invitaţilor, moderatorul Gheorghe Jianu trece la
prezentarea celor 10 „cazuri” litigioase, găsite în cursul celei de-a doua vizită de documentare,
făcută de domnia sa la Prundeni, din cele „cu mult mai multe” situaţii în care cetăţeni din
comuna Prundeni au nemulţumiri diverse faţă de administraţia locală, condusă de primarul Ion
Horăscu. În continuare sunt prezentate trei exemple din cele zece, care pot fi considerate
reprezentative pentru evaluarea poziţiei moderatorului:
Mod. Gh. Jianu: Daţi-mi voie să vă prezint cazurile. Am zis să avem zece cazuri... Şi am zis,
domne, zece să fie. Ele sunt cu mult mai mult, dar am selectat ce am considerat că este mai
important. După aceea trecem la vestita noastră „caracatiţă”(panou pe un perete al studioului
cu afişe referitoare la temele prezentate), unde vom arăta cu subiect şi predicat fiecare caz în
parte... Avem aşa: cetăţeni din localitatea Prundeni se declară nemulţumiţi de administraţia
locală, condusă de primarul Ion Horia Horăscu. Primul caz. Strada Uliţa Timpuriu. Canalizarea
realizată prin nerespectarea tehnologiei, iar una din gurile de canal, situată în faţa
gospodăriilor familiilor Ilie Făsui şi Ion Constantin, inundă strada, emanând un miros
insuportabil, iar reziduurile se imprăştie peste tot. Cetăţenii spun că lucrarea este în
administrarea Primăriei, refuzată să fie preluată de SC ACVARIM SA(Societatea judeţeană
de apă şi canalizare). Administraţia locală nu se grăbeşte să remedieze situaţia.Au sesizat Ilie
Fasui, Ion Constantin şi Constantin Sâia... Vecina dânşilor, doamna Doina Borangic, apără
primarul şi-i place mirosul de privată. Acuma ce vreau să vă spun cu acest caz, că vreau să
fiu corect până la capăt?! După ce noi am vizitat situaţia şi întradevăr, un miros groaznic,
primăria a fugit repede şi a reparat situaţia... As vrea să mai fac încă o precizare pentru
doamna Doina Borangic. Şi doamna Doina Borangic, m-aţi, mi-aţi reproşat că am subiectivism
că am venit la acei oameni. . V-am luat şi dumneavoastră interviu şi o să vedeţi că vom da
interviul, inclusiv cu dumneavoastră. Dar vă reamintesc un lucru, doamnă. Patima
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dumneavoastră este legată de un motiv foarte simplu, pe care l-am aflat ulterior. Fiica
dumneavoastră a fost angajată la Primărie. Cu concurs sau fără! Nu mai are importanţă. Deci
noi nu avem subiectivism. Dumneavoastră aţi avut. Modul în care aţi încercat să nu ne lăsaţi
să rezolvăm situaţia, şi era acel canal la doi paşi de dumneavoastră, ne-a lăsat un gust amar,
stimată doamnă.
Mod. Gh. Jianu: Cazul 6. Cazul Zăvideni. Domnul Ştefan Daragiu, proprietar teren, vecin cu
fostul CAP, astăzi proprietar familia Horăscu. Domnul Daragiu ne-a declarat că primarul, prin
abuz, i-a luat o bucată de teren, să-şi facă încă o cale de acces spre proprietatea familiei.
Primarul s-a folosit şi se foloseşte de funcţia de de edil, purtând această familie prin sălile
paşilor pierduţi...
Mod. Gh. Jianu: Cazul doamnei Mircea Gheorghiţa. Aicia v-aş ruga să fiţi foarte atenţi. Este
vorba de uncaz uman, social. Şi cum n-ar trebui să procedeze un bărbat, stimaţi telespectatori.
Proverbul care spune că bătaia este ruptă din rai nu se poate aplica doamnei în vârstă de 86
de ani. Cazul pe care vi-l expun în continuare este un caz delicat şi totodată dureros, când un
bărbat ridică pumnul şi loveşte o femeie. Iată că primarul a reuşit performanţa să bată o
femeie... Am în faţă o Decizie Penală conform Dosar nr. 1612/2004 a Judecătoriei Drăgăşani,
Sentinţa Penală nr. 822/02.11.2004, unde primarul Ion Horia Horăscu este inculpat pentru
lovire şi vătămare corporală în incinta Primăriei Prundeni a doamnei Mircea Gheorghiţa.
Primarul bătăuş a fost obligat de Justiţie la o amendă de 5 milioane de lei vechi şi, faţă de
doamna, la o despăgubire de 600 000 lei vechi plus 2 milioane de lei vechi daune morale, în
baza Art. 193-Cod procedură penală, cât şi 1 200 000 lei cheltuieli judiciare. Deci în total 3 800
000 lei vechi. La acea dată era o sumă . De menţionat că primarul bătăuş nici până la această
dată nu a respectat decizia instanţei de a onora suma pentru despăgubire. Intrebare pentru
domnul primar bătăuş. V-aţi declarat un bun creştin şi credincios. Vă mai consideraţi un bun
creştin şi credincios după ce aţi bătut o umilă femeie, domnule primar? Am documentele aicia
şi am să le arăt la cameră, să le vadă şi telespectatorii.. Că v-am spus de fiecare dată: noi
funcţionăm prin documente şi nu vorbe. In afară de faptul că nu v-aţi cerut scuze şi, ca barbat,
de-a doua zi eu îmi dădeam demisia, domnule primar, din această funcţie. Sunteţi la al
şaselea mandat. Nu meritaţi să fiţi pe acest scaun! Când daţi într-o femeie, gândiţi-vă că
poate vă loveşte cineva mama, soţia, fiica! Să vă fie jenă! Asemnea lucruri nu se fac, domnule
primar. Sunteţi într-o funcţie publică de peste 23 de ani, 24 de ani. Este ruşinos! Am luat
interviu acestei doamne şi o să vedeţi, stimaţi telespectatori că nu-s vorbe în vânt...
Mircea Gheorghiţa, localnică din Prundeni: M-am dus să iau hârtii de la Arhivele Statului, că nu
mă punea în posesie neam... M-am dus acolo, la OCOTA(Oficiul de Cadastru) şi mi-a dat
d’acolo să vin acasă, că mă rezolvă ei. Vin la primar, domn primar ce faceţi domne, mă
rezolvaţi? „Vico, mai aşteaptă, mai aşteaptă”. Şi mi-a dat un picior la spate... Prima dată. Şi la
urmă am umblat pe de rând şi am sesizat. M-am dus la prefectură, m-am dus şi cu... La urmă
m-a bătut în 2004. Atuncea m-am dus colea’şa, la primărie. Tot aşa, cu hârtiile de la Arhivele
Statului. Şi mi-a băgat mâiinile aici aşa, mi-a dat cu piciorul, aicia m-a lovit. M-am dus să scot
certificat. Pe 28 ianuarie m-a scos (din Primărie) şi m-a dat de-a dura... ...Domne, da’ de ce
m-a bătut? Că nu m-a bătut omu’ meu. Eu sun, am fost măritată din ’59..., ...

În finalul acestei a doua părţi a emisiunii, moderatorul adresează domnului primar Ion
Horascu o invitaţie de a veni în emisiunea sa într-o ediţie viitoare:
Mod. Gh. Jianu: ...Asta este. Dacă doriţi să avem o emisiune, tete-`a-tete, împreună, vă invit
cu drag şi pe dumneavoastră, domnule primar, să vă spuneţi punctul de vedere şi de ce nu, să
vă apăraţi demnitatea, dacă mai există, după ce aţi lovit o femeie...

În ultima parte a emisiunii (21.00-21.30) intervin telefonic mai multe persoane din
comuna Prundeni; dintre acestea o persoană exprimă opinii favorabile la adresa domnului
primar Ion Horăscu.

Impact Direct din 24.02.2017, 19.00 - 21.30
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În ediţia emisiunii Impact Direct din data de vineri, 24.02.2017, interval orar

19.00 - 21.30, moderatorul continuă dezbaterea subiectului din cele două emisiuni anterioare,
respectiv continuă cu prezentarea de noi aspecte din comuna Prundeni; de această dată,
realizatorul Gheorghe Jianu a făcut o nouă vizită de documentare în teritoriu, la solicitarea
unor localnici din satul Călina al comunei Prundeni. În emisiunea din această dată prezintă şi
analizează în studio şi în reportajele realizate în teren, alte aspecte şi realităţi din această
localitate.

In această emisiune au participat ca invitaţi, domnii: Gheorghe Burtică, fost cosilier local
în perioada 1992-2000 şi Gheorghe Păun, ambii localnici din comuna Prundeni, satul Călina.
De asemenea a mai fost invitat şi domnul Constantin Buzatu, tot localnic din satul Călina, care
însă nu s-a prezentat la emisiune, dar este prezentat, exprimând unele nemulţumiri la adresa
conducerii Primăriei Prundeni, în reportajul filmat difuzat pe parcursul emisiunii.

Ca şi emisiunile anterioare, realizatorul Gheorghe Jianu începe prin a prezenta aceste
noi aspecte constatate în satul Călina şi aduce noi acuzaţii primarului Ion Horascu:
Mod. Gh. Jianu: Şi să îmi continui periplul la „caracatiţă”(arătând pe panoul din studio noile
afişe expuse, afişe cu mesaje critice şi acuzaţii la adresa primarului Ion Horăscu şi a altor
persoane din conducerea Primăriei Prundeni) cu care v-am obişnuit. Şi prima dată citesc...
Insolvenţa fiscală, dar să ştim şi noi, pentru cine şi de ce. Cele 88 persoane, ce(corect: cărora!)
le-au fost şterse datoriile faţă de Primăria localităţii Prundeni sună a fals în acte publice şi abuz
de putere. Legea insolvenţei spune foarte clar: se pot şterge dacă persoana respectivă este
săracă... Am trecut în revistă numele acestor cetăţeni şi prin sondaj am văzut câteva
gospodării, având case, maşini, terenuri, etc.. Cum este posibil ca un angajat al primăriei, în
funcţia de casier, care printr-un proces-verbal a stabilit neputinţa, în ghilimele, acestora faţă
de bugetul local, cât şi amenzi, să-l depună Consiliului Local, votat pe nerasuflate, devenind
Hotărâre a Consiliului Local şi pus în aplicare?

Emisiunea Impact Direct din data de vineri, 24.02.2017, interval orar 19.00 - 21.30, are
practic aceeaşi desfăşurare ca şi cele două ediţii anterioare.”

În urma analizării raportului întocmit de inspectorul CNA, membrii Consiliului au constatat că în
cadrul discuţiilor purtate în emisiuni, în care a fost criticată activitatea primarului Ion Horăscu,
au fost aduse acuzaţii cu privire la săvârşirea unor fapte ilegale sau imorale, fapt de natură să
prejudicieze imaginea acestuia şi a instituţiei pe care o conduce.

Consiliul consideră că radiodifuzorul avea obligaţia să solicite persoanelor incriminate
punctele de vedere cu privire la acuzaţiile formulate la adresa lor, aşa cum prevăd dispoziţiile
art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Având în vedere modul de desfăşurare a emisiunilor, membrii Consiliului au constatat
că radiodifuzorul nu a făcut niciun demers în acest sens, deşi norma invocată anterior,
prevede că în cazul în care unei persoanei i se aduc acuzaţii privind fapte sau comportamente
ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să
intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere.

Consiliul apreciază că astfel de afirmaţii acuzatoare făcute chiar de către moderatorul
emisiunii analizate la adresa persoanelor dă naştere obligaţiei de a respecta principiul audiatur
et altera pars.

Încălcarea acestui principiu instituit de lege prejudiciază nu doar ocrotirea interesului privat
al persoanei la care se referă acuzaţiile, ci şi ocrotirea interesului public al asigurării accesului la
informaţie într-un mod corect şi imparţial.

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor stabilite
prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii
au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar
acest lucru trebuie făcut în mod imparţial şi echilibrat în ceea ce priveşte faptele şi
evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la imagine a persoanei.
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Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la

art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu
somaţie publică de intrare în legalitate.

Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor 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. ETALON TV S.R.L., titular al licenţei audiovizuale
nr. TV-C757/04.06.2015, decizia de autorizare nr. 1965/23.07.2015, se sancţionează cu
somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (1) şi 68 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.

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 ETALON
TV deoarece ediţiile emisiunii „Despre Vâlcea şi Vâlceni” difuzate în luna octombrie 2016 au fost
moderate de o persoană ce deţine o funcţie de demnitate publică, situaţie ce contravine
prevederilor art. 68 din Codul audiovizualului.

De asemenea, sancţiunea a fost aplicată şi pentru că, în cadrul unor ediţii ale emisiunii
„Impact direct”, difuzate în luna februarie 2017, acuzaţiile aduse de moderator şi de invitaţi la
adresa unei persoane nu au fost însoţite de prezentarea unui punct de vedere al acesteia,
încălcându-se prevederile art. 40 din Codul audiovizualului.”

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

PREŞEDINTE,

LAURA GEORGESCU

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


