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Decizia nr. 487/06.09.2022 

privind somarea S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L. 
cu sediul în ROVINARI, str. Florilor nr. 1, biroul nr. 17, 18 şi 19, jud. GORJ 

Fax: 0353414518;   E-mail: office@tele3.ro 
CUI: 21241958 

 
 

- pentru postul de televiziune TELE 3  
Str. 14 Octombrie, nr. 77, TÂRGU JIU, jud. Gorj 

 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 septembrie 2022, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control, în baza 
sesizărilor nr. P7640/04.07.2022, P7650/07.07.2022, P7651/07.07.2022 și 
P7656/05.07.2022 cu privire la emisiunea A patra putere, ediția din 4 iulie 2022, difuzată de 
postul TELE 3 din TÂRGU JIU, jud. GORJ. 

Postul de televiziune TELE 3 aparţine radiodifuzorului S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L.  
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 334.4/03.04.2007 şi decizia de autorizare audiovizuală  
nr. 1316.6-2/09.06.2015). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L. a încălcat prevederile art. 67 din Decizia nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual (Codul 
audiovizualului).  

Potrivit prevederilor invocate, în exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau 
puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii 
trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia 
lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a 
imparţialităţii. 

În fapt, în data de luni, 4 iulie 2022, de la ora 19:00, postul local de televiziune 
TELE 3 a difuzat, în direct, emisiunea A patra putere, moderată de dl. Claudiu Matei.  

Conform raportului de monitorizare, subiectele serii anunțate de moderator au fost 
problemele de la teatrul local privind o lucrare neautorizată la mansardă și dezvăluiri 
despre anumiți lideri sindicali din minerit. Pe ecran a fost postat marcajul Direct și sigla, 
iar pe burtieră, titlul Opriți Gorjul, vreau să cobor, numărul de telefon, ora și denumirea 
emisiunii. 

Redăm din raportul de monitorizare, aspectele sesizate de petent și analizate de 
membrii Consiliului: 

(...) Min. 00:34:40  În a doua parte a emisiunii, moderatorul vorbește despre CEO 
Oltenia și cariera de cărbune Roșia, Gorj și despre acordul de mediu anulat în instanță. 
Citește documente de pe internet despre situl de exploatare minieră și amintește de 
implicarea domnului Radu Miruță și a partidului USR în închiderea carierei. 
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Min. 53:40 
Moderator: (...) de ce m-am enervat. Domne, au ieșit niște așa-ziși lideri de sindicat, ei 

nu sunt lideri, pentru că nu reprezintă pe nimeni. Ei sunt doar niște ventricloci pe facebook. 
Și au ieșit și au zis că am asociat cumva protestul cu USR. Nu, nu, nu...eu nu am asociat 
protestul, niciodată! Eu i-am asociat pe ei. Pe liderii protestului, cu USR. Pentru că s-au 
pupat de-a lungul vremii cu USR, la modul...cum să zic?!...senzual, chiar! S-au pupat în 
public! Pune Miti (de la montaj) niște titluri de pe radio Infinit...să le vedem. Titluri...poze, 
poze cu titluri, ce ți-am trimis eu acolo. Pune ca să vedem. Stați să intru și eu pe 
conversațiile cu Miti, să vedem ce pune Miti... 

Ia uitați! Ca să citesc și eu în același timp...Mă, e prea mare, pune-o doar în fereastră. 
REPER 2_Min. 54:50: pe ecran sunt postate poze cu persoanele despre care vorbește 

moderatorul și titlul articolului. 
Moderator: (citește titlul articolului) „Tomescu și Bunoaică pun tunurile pe Rușeț: 

Miruță este un erou pentru noi”. E citat! Titlul de pe Radio Infinit. Dă-i mai departe, 
următorul titlu. Stai să vedem ce ți-am trimis ca să fim...așa!  

Min. 55:50: pe ecran apare o altă poză cu petentul, purtând o pancartă, la un protest. 
Titlul articolului este parțial acoperit. 

Moderator: Pe ăsta nu-l vedem, stai să îl citesc eu, de aici, din ăsta, că nu, nu mai văd 
ce scrie acolo. Imediat...ăăă...”Miruță nu-i singurul politician pe care îl apreciază. Cu cine 
mai colaborează Tomescu”. A, deci, îl apreciază, da?! Am înțeles! Bun! Bun, domne, deci a  
zis că de ce am asociat...nu am asociat, i-am asociat pe ei. Mai mult decât atât, am zis că 
au apărut într-un videoclip al lui Bankwatch. Pune Miti fotografia, scrie...pardon! al lui 
Greenpeace. Pune, mă, fotografia cu dl. Emanoil Nicolae Tomescu la Greenpeace. Scoate-
mă pe mine, că aicea să vedem Greenpeace-ul. Să vedem sigla lui Greenpeace în stânga. 
Ia, uitați aici! 

Min. 56:17: pe ecran este postată fotografia petentului, titlul Greenpeace apărând în 
colțul stânga sus al ecranului. 

Moderator: Scoate și aia cu Direct, că poate nu se vede... sau se vede. Exact acolo 
unde scrie Direct, scrie Greenpeace. Da? Și avem un interviu, cu marii lideri ai protestului 
de la Tg Jiu, dar în special, a fost preluat de organizația asta, Greenpeace, dl. Tomescu 
Emanoil Nicolae. Dacă îl știți, dânsul este! Insul din poză. A fost preluat acolo, cu ce zicea 
dumnealui, cum lega dânsul frazele, cum le ondula, cum le înșiruia. Niște fraze. Bun, 
scoate-l de pe ecran pe dânsul! Ca să vedem...da! Și-a făcut dumnealui un clip în care...un 
live, în care, după ce și-a șters sudoarea de pe frunte și a ascultat ceva muzică din tinerețe, 
folk, era ceva...a și interpretat dânsul...era ca într-un...ca la karaoke...știi...a zis: Bună 
seara, colegi...uau...mai stăm puțin, intrați pe facebook...acum...io, io, io... și a început să 
cânte ceva folk... până s-au strâns ciumpalacii... carcalacii. Și să se uite la 
mireanul...pogorât din Ceruri...din cerurile Termocentralei, că n-are el treabă cu 
Demiurgul...Așa...și, a început să vorbească! A zis așa: ăăă...nu știu exact cu ce aia, că...în 
instanță, că ăla nu a mai prelungit avizul. Ce să prelungească? Avizul? V-am povestit mai 
devreme, v-am expus, despre ce este vorba, a fost suspendat avizul....ce să prelungească? 
A zis: sau a dat decizie să întrerupă avizul...să ce?! Să-l întrerupi... băi, deci...ca la avort, 
nu? Că doar știți cum e domnul... 

Da! Să trecem peste aceste amănunte urâte, bineînțeles, care nu au legătură cu 
mineritul. Da! Și ziceam că s-a pupat sau le-a pupat public de multe ori, cu duioșie și cu 
senzualitate, pe domnul Miruță. L-aș întreba doar atât: ăăă...să mai facă dl. Emanoil 
Nicolae Tomescu un live și să ne spună dacă a fost la Rânca la întâlnirile pe care le-a avut 
șeful său suprem, la care se uită ca la un Luceafăr, Costică Mitrescu, cu dl. Miruță. Să ne 
spună dl. Emanoil Nicolae Tomescu dacă a participat la Rânca, încă o dată, la vreo 
întâlnire dintre Costică Mitrescu și deputatul Miruță. Atât! Să zică, bă, n-am participat! Bine! 
Ok! Am înțeles! Sau, bă, am participat. Aaa, și-atunci... ok, dar dacă zice că nu a 
participat...noi, ce să facem?! Îl credem! Să zicem! Deci să ne spună dacă a participat, 
dacă a băut cafea, la Rânca, cu dl. Costică Mitrescu și cu dl. Miruță. Că dl. Emanoil Nicolae 
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Tomescu n-are vilă. Dar domnii Costică Mitrescu și cu dl. deputat Miruță, are...are amândoi. 
Case de vacanță la Rânca. Dacă s-au întâlnit pe-acolo, întâmplător. Nu a fost nimic 
programat, s-au întâlnit! Nu știu...se dădea cu skiurile pe iarbă, se dădea cu trancariciul pe 
Transalpina, habar n-am. Domne, s-au întâlnit, ce să mai....Dacă s-au întâlnit sau nu!  

Min. 01:01:17  
Moderator: Bun, toți îmi spun: băi, stai așa că dl. Tomescu Emanoil Nicolae ăsta, nu 

prea ridica capul, privirea, că...nu era cum trebuie. Și se mulțumea...el e lăcătuș...lăcătuș, 
studii așa cum s-au putut face...Băi, și să-i mulțumească domnului Boza, că l-a trimis la 
niște cursuri. Zic, aaa! Nu se poate așa ceva! Cum se poate așa ceva! Da, domne! A fost la 
niște cursuri într-o stațiune. Într-o stațiune... și a fost acolo... la ce cursuri, domne...stai aici, 
că am aici...la niște cursuri de comunicare. Mă, zic, de comunicare? Mă, trebuie să ai niște 
noțiuni de comunicare, că dacă te trimite la niște cursuri de comunicare....că dacă te trimite 
la niște cursuri de manipulare...a, aia e altceva...adică să știi cum s-o pui, ce urmărești, 
care e target-ul și așa mai departe...Dacă e de comunicare, înțeleg, e ceva gen, de 
compunere, clasa a treia, ce...de comunicare. Dar, cică nu e așa! Și zic, băi, ești sigur?! 
Da...ăăă....a, și puțină negociere. Și puțină...avem aicea datele...avem toate datele. Și o 
ultimă chestie, de fapt, am depășit timpul și nu vreau să mai depășim timpul de emisie. 

Min. 01:03:20  
Moderator: (...) În timp ce îl făceau erou pe Miruță ăștia și așa mai departe... sau după 

ce  l-au făcut erou...ăăă....unde e...stai să nu spun prostii pe aici, că după aia, cine știe cu       
dl. Nicolae Emanoil, e belea....face iar un live, transpiră tot pe față, că dacă nu mai e 
dealerul bun, aia e... 

În continuare, moderatorul dezvăluie că „oropsiții” au fost la spa, într-un sejur la Băile 
Felix, în perioada 14 – 17 iunie a.c., hotel President. Pe ecran se postează poze cu 
complexul hotelier unde au fost cazați liderii sindicali. Citește lista cu numele persoanelor 
prezente “la spa”. 

Min. 01:06:20 
Moderator: (...) Să vă citesc tabelul...morții! Ca la cimitir, morții, viii, acuma vă citesc 

morții. Cine a fost, avem aici așa: tabel nominal Băile Felix...că au zis revoluționarii, 
oropsiții, băi, am plecat de la FNME, că ăia nu fac nimic, bă, sunt vai de capul lor și ne-am 
dus la Federația Energetica. Zic, gata, mă, s-a terminat! Și băi, cum s-au dus la Energetica, 
cum, hap! Au pus-o de o sindrofie 14-15-16-17 (iunie)...Băile Felix  & SPA & business &... 
muci. Cine a fost acolo? Ia, atenție, poate îi recunoașteți pe ostracizați (citește numele 
persoanelor). (...) Bă, a zis Matei, tâmpitul ăla ne-a dat și numele la televizor. Așa ceva! 

Min. 01:08:43  
Moderator: Atenție acuma: S.E.E Rovinari – Tomescu Emanoil, lăcătuș mecanic. Îuuu, 

păi ce ai făcut? La spa? A fost la spa, mă! Păi și protestele de pe 14 până pe 17? Dă-le mă 
dracu’ de proteste! Noi suntem oropsiți. A, au venit de la Felix și au venit direct: noi, care 
ne-au ostracizat ăștia, care vai de cap, suntem vai de capul nostru, care ne....ce ne fac 
ăștia. Dar ei veniseră de la spa & masaj &...finalizări. Bun, mai departe... 

Min. 01:10:55  
Moderator: Hai ca să-i citim pe toți. S.E.E Ișalnița – Văduva Nicolae, electrician și 

S.E.E Craiova 2 – Vasile Cristian, ceferist. Deci, atenție aici! Au fost pe banii CEO. Deci 
CEO le-a plătit sejurul la SPA & business & muci, la Băile Felix. 

Min. 01:11:40 
Moderator: (...) Deci, încă o dată! La Hotel President, la Băile Felix, în perioada 14 – 

17 iunie, au fost la o ședință a Energetica, federația unde au plecat eroii ăștia din piață. 
Ăștia, cum le zice, mă?! Ăștia mă, oropsiții, mă, din piață, au fost celebrii domni Emanoil 
Nicolae Tomescu și Ionuț Mădălin Bunoaica. Bă, nasol, foarte nașpa! Din momentul ăsta, 
liber la înjurături! Vă rog eu frumos. Bă, aia e! Ăăă, îmi asum, ce să mai. Înjurați-mă! Dar să 
răspundeți la întrebarea aia, dl. Tomescu, ăăă...deci, vă rog să răspundeți la întrebarea aia 
cu Rânca. Foarte important! Dacă ați fost? Dacă nu ați fost, nu e nici o problemă. Nu, dar 
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daca ați fost, ar trebui să...sau dacă...nu știu...ce spuneți, am fost sau n-am fost...și noi 
bineînțeles vă credem pe cuvânt. Suntem la final (...).” 

 

Analizând raportul de monitorizare și vizionând selecții din emisiunea A patra 
putere, ediția din 4 iulie 2022, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a 
încălcat prevederile art. 67 din Codul audiovizualului potrivit cărora în exercitarea 
dreptului lor de   a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de 
interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor 
de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care 
să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii. 

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că moderatorul și-a exprimat opiniile în 
legătură cu anumite materiale ce apar în presă și pe internet, opinii ce au constat într-un 
amalgam de informații care au lăsat impresia că sunt niște discuții de tip ”talcioc” cu 
privire la viața politică, economică și socială, discuție care nu a fost imparțială, întrucât 
moderatorul fiind singur în emisiune nu poate face distincția dintre fapte și opinii. 

Dat fiind formatul emisiunii, Consiliul consideră că moderatorul nu poate să 
respecte  rigorile principiilor jurnalismului, respectiv, de a face o distincție între fapte și 
opinii, având în vedere că, singur fiind în emisiune, și-a formulat propriile opinii și a tras 
propriile concluzii, fapt ce contravine exigențelor de asigurare a imparțialității statuate la 
art. 67 din Codul audiovizualului. 

De exemplu, moderatorul a informat publicul despre faptul că dl. Emanoil Nicolae 
Tomescu - Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari din Termocentrala Rovinari, 
ar fi avut o întâlnire la Rânca, ”la o cafea”, cu d-nii  Costică Mitrescu - Președintele 
Sindicatului Energia Rovinari și deputatul USR de Gorj, Radu Miruță, că a făcut ”cursuri 
de manipulare” la munte, că ar fi participat la o sindrofie în zilele de 14-15-16-17 iunie la 
Băile Felix  & SPA & business &..., la hotel Prezident, împreună cu Văduva Nicolae, 
electrician S.E.E Craiova 2 și Vasile Cristian, ceferist și că CEO (Complexul Energetic 
Oltenia) le-a plătit sejurul la SPA & business, la Băile Felix, fapte pentru care nu a adus 
dovezi în acest sens și nu a făcut o distincție între fapte și opinii, pentru ca informațiile 
prezentate să fie corecte, complete și imparțiale. 

Or, potrivit dispozițiilor invocate, în exercitarea dreptului de a-și exprima opinii sau 
puncte de vedere în legătură cu anumite subiecte, moderatorul trebuie să facă distincție 
între fapte și opinii, să nu profite de apariția lor constantă într-un program audiovizual 
care să contravină exigențelor de asigurare a imparțialității. 

Faţă de aceste aspecte și ținând cont de criteriile de individualizare ale sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi 
au votat, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, sancţionarea 
radiodifuzorului S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L. cu somație publică. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) și (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. având licenţa audiovizuală nr. TV-C 
334.4/03.04.2007 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 1316.6-2/09.06.2015, pentru 
postul TELE 3 din TÂRGU JIU, jud. Gorj, se sancţionează cu somație publică de 
intrare în legalitate, pentru încălcarea prevederilor art. 67 din Decizia nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual.  

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 
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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 audiovizualului                     

nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite pe postul TELE 3 din TÂRGU JIU, jud. Gorj, 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 somație publică postul  

TELE 3, deoarece, în cadrul emisiunii A patra putere, difuzată în 4 iulie 2022, 
moderatorul nu și-a îndeplinit obligația legală de a face o distincție între fapte și opinii, 
profitând de apariția sa constantă în această emisiune, de natură să contravină 
exigențelor de asigurare a imparțialității, stabilite la art. 67 din Codul audiovizualului.” 

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

 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
 

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU 
 

 

 

Serviciul Juridic,  

Reglementări și Relații Europene, 

Șef Serviciu  Dumitru Ciobanu 

 

 

 

 

 


