
 
Decizia nr. 505 din 03.09.2020 

privind somarea S.C. DATE ADVERTISING S.R.L 
Slatina, Al. Rozelor nr. 2,  jud. Olt 

CUI 32033189  
 
 

- pentru postul OLT TV 
 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 3 septembrie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecție referitor la 
respectarea, în intervalul 03-09 august 2020, a dispozițiilor legale din domeniul 
audiovizualului de către radiodifuzorul S.C. DATE ADVERTISING SRL în cadrul 
programelor difuzate de postul OLT TV din Slatina.  

Postul OLT TV din Slatina, jud. Olt, aparţine S.C. DATE ADVERTISING S.R.L 
(licenţa audiovizuală nr. TV-C 073.5/11.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 572.3-
1/27.11.2018). 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor fragmente din  
înregistrări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. DATE 
ADVERTISING S.R.L a încălcat prevederile art. 139 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 

Conform dispoziţiilor art. 139, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu 
partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepția perioadelor de 
campanie electorală. 

În fapt, postul OLT TV a difuzat în perioada 3-9 august, o serie de emisiuni 
informative și de dezbatere. 

Redăm, în extras, din raportul de monitorizare analizat de membrii Consiliului:  
“(...) Emisiunile unde au fost identificate lansări de candidați la alegerile din 27 

septembrie 2020 au fost cele informative, intitulate “Știrile Olt Tv” (L-V direct 18.00, 19.30, 
reluare 21.30, S,D-retrospectivă) în zilele de 3,6 și 7 august 2020, reluare S,D, și emisiunea 
“De la stânga la dreapta” din data de marți 04.08.2020, ora 20.20, reluare miercuri 
05.08.2020 orele 18.12.  
 Știrile privind lansări de candidați pentru campania electorală alegeri locale au fost difuzate 
astfel:  
-luni 03.08.2020 “Știrile Olt Tv” difuzate la orele 18.00, 19.30 și reluare 21.30. A fost 
difuzată o știre (repere orare 18.01, 19.33, 21.33), cu durata de 2 minute 35 secunde, 
subtitlu “Ion Doldurea, candidatul PSD l Primăria Caracal”. Ion Doldurea a fost prezentat cu 
burtiera “Ion Marian Doldurea candidatul PSD la Primăria Caracal”, iar în imagini a apărut și 
Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean și al PSD Olt.  
Reper selecție “OLT TV lansare candidat PSD 03.08.2020”  

Voce off: Partidul Social Democrat a început Campania de strângere de semnături 
și de lansare a candidaților la alegerile locale din septembrie. Îm acest week-end, 
candidatul PSD la Primăria Caracal, Ion Marian Doldurea, a intrat oficial în cursa pentru 
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funcția de primar al municipiului. Acesta a explicat în cadrul unei conferințe de presă 
susținute pe 
platoul din fața Primăriei că principalul motiv al acestei candidaturi este reprezentat de 
dragostea față de oraș și de oameni.  
Ion Marian Doldurea, candidatul PSD la Primăria Caracal: Caracalul a reprezentat 
întotdeauna pentru mine centrul Universului. Le spun la colegii mei mai tineri, întotdeauna 
când plec din țară, nu pot să stau mai mult de 7 zile pentru că mi se face dor de Caracal. 
Pentru unii este un oraș prăfuit, un oraș cu multe probleme, dar pentru noi, pentru 
caracalenii de-aici, reprezintă, cum v-am spus, centrul Universului!  
Voce off: În cadrul evenimentului politic organizat, candidatul Ion Doldurea și-a prezentat 
programul politic pregătit pentru orașul pe care a mărturisit că-l iubește necondiționat. 
Infrastructura urbană, educația dar și relația cu mediul de afaceri au fost doar câteva din 
domeniile către care acesta și-a concentrat interesul.  
Ion Marian Doldurea, candidatul PSD la Primăria Caracal: Infrastructura urbană, e vorba 
de Caracal, oraș European.Toți tinerii ne pleacă din oraș, din țară, și când compară cu ce 
văd în alte părți, spun da, Caracalul nu este, este un oraș cum ziceam, prăfuit și fără 
perspectivă.Vrem să le infirmăm această afirmație și să arătăm că orașul Caracal este un 
oraș care se va schimba în vitor mult în bine. Intenționăm să reabilităm termic clădirile, să 
dăm o nouă față blocurilor, să crească eficiența termică prin anvelopare. Susținem scutirea 
de impozite și taxe locale pentru oamenii care anvelopează clădirile și blocurile personale. 
Trebuie să începem și foarte serios să reabilităm clădirile și să le dotăm la standarde 
moderne toate unitățile de învățământ. Vom încerca să înființăm, vom face de fapt, un club 
de științe aplicate, avem o clădire în parc aici, care e nefolosită de ani de zile, avem în 
intenție să facem acest club de științe aplicate!  
Voce off: Lansarea candidatului PSD la Primăria Caracal s-a încheiat cu strângerea 
primelor semnături necesare pentru înscrierea oficială la algerile locale din această toamnă. 
Foarte mulți caracaleni și-au exprimat deja susținerea pentru candidatul PSD, pe care-l 
consideră cea mai potrivită persoană pentru administrarea orașului în următorii patru ani.  
-marți 04.08.2020 Emisiunea “De la stânga la dreapta” a fost difuzată cu începere de la ora 
20.19, având durata de 60 minute și reluată a doua zi la ora 18.12. A fost invitat candidatul 
PSD la funcția de primar al localității Perieți, jud. Olt, domnul Răzvan Rada, moderator Alin 
Dorobanțu. Subtitlul afișat pe întreaga durată a emisiunii a fost “Răzvan Rada, un primar 
bun de votat la Perieți-Olt”, burtiera de prezentare afișată periodic pe parcursul emisiunii a 
fost Răzvan Rada, candidat PSD la Primăria Perieți” iar întreaga discuție a fost centrată pe 
candidatura acestuia la funcția de primar, fiind echivalentul unei emisiuni de promovare 
electorală.  
Reper selecție “OLT TV De la stanga la dreapta 1”  
Moderator: În această seară, în seara zilei de 4 august 2020, invitatul meu în platou la „De 
la stânga la dreapta” este un tânăr, un tânăr care crede, care se bazează pe intențiile sale 
bune, pe expertiza omului care mizează pe faptul că dincolo de ceea ce a demonstrat în 
spațiul privat poate să întoarcă comunității din care face parte și, să zicem, capacitatea și 
intențiile bune. Pentru că dacă nu sunt aceste pachete de intenții bune, de expertiză, nu ai 
cum să satisfaci comunitatea în fruntea căreia vrei să te afli. Invitatul meu din această 
seară este un tânăr, se numește Răzvan Rada, candidatul Partidului Social Democrat la 
funcția de primar al comunei Perieți, jud. Olt. Domnule Rada , mulțumesc mult pentru faptul 
că în această seară suntem colegi de platou vreme de-un ceas, și felicitări pentru ideea 
Dvs de a crede că sunteți cel care poate să facă ordine în comunitatea Dvs!  
Răzvan Rada, candidat PSD la Primăria Perieți: Bună seara domnule Dorobanțu, îmi 
face plăcere să mă aflu aici la Dvs în platou și a avea în discuție candidatura mea la 
Primăria Perieți!  
Moderator: Domnule Rada, periețenii vă știu, fără doar și poate mare parte dintre ei știu 
cine sunteți, știu că aparțineți comunității în care stați practic prin ceea ce faceți în fiecare 
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clipă. Dar haideți într-o scurtă prezentare, și pentru ei dar și pentru publicul nostru destul 
de larg, să ne spuneți cine este Răzvan Rada?  
Răzvan Rada, candidat PSD la Primăria Perieți: Sunt un tânăr de 34 de ani originar de 
acolo, din Perieți, absolvent al Colegiului Național Radu Greceanu și licențiat al Facultății 
de Management, Inginerie Economică și Dezvoltare Rurală, am un copil, sunt căsătorit.  
Moderator: Felicitări, să creșteți mari!  
 
Răzvan Rada, candidat PSD la Primăria Perieți: Mulțumesc, sunt căsătorit cu o doamnă 
tot de acolo, din Perieți, m-am născut, am crescut acolo, în Perieți, alături de oameni, de 
prieteni dragi, și muncesc acolo, sunt antreprenor în zona mea. Am colaborat cu foarte 
mulți, foarte mulți, deși pe majoritatea îi cunosc, pentru că am crescut cu ei acolo, sunt 
omul care cred că are șansa de a schimba ceva în Perieți.  

(…) 
-vineri 07.08.2020 “Știrile Olt Tv” difuzate la orele 19.30 și reluare 21.30. Au fost difuzate 
două știri, prima (repere orare 19.43, 21.44) durata 2 minute 14 secunde, a avut subtitlul 
“Un independent susținut de trei partide”, fiind expusă lansarea în campania electorală de 
la Slatina a candidatului unui partid nou înființat, Partidul Neamului Românesc, acesta fiind 
independentul Valeriu Matei.  
Reper selecție “OLT TV lansare candidat indep 07.08.2020”  
Voce off: Organizația județeană a nou-înființatei formațiuni politice și-a prezentat astăzi 
candidatul. Partidul Neamului Românesc, apărut cu nici două luni în urmă la Olt, a luat 
decizia de a miza la alegerile locale din această toamnă pe un independent. Valeriu Matei 
este candidatul care speră ca prin activitatea și experiența sa în domeniul administrației să 
câștige cât mai multe voturi.  
Valeriu Matei, candidat la Primăria Slatina: Am lucrat în administrația publică locală, 
județeană, cred că am suficientă experiență ca să ocup această funcție. Nu voi face 
promisiuni mărețe, pentru că lumea s-a săturat de așa ceva, îpmreună o să creionăm o 
ofertă electorală cu care ne vom prezenta în fața Dvs în momentul în care o să se dea 
startul alegerilor locale.  
Voce off: Până în acest moment candidatul independent la Primăria Slatina, Valeriu Matei, 
spune că are susținerea a trei partide politice. Alături de el s-a aflat și Silviu Anton, și 
împreună i-au invitat pe cei de la USR Olt să vină alături de ei.  
Silviu Anton,candidat Consiliul Local: Trebuie să vă spun că până-n urmă cu două 
săptămâni mă hotărâsem să nu candidez la nici o funcție la alegerile din acest an, însă în 
urma unor discuții repetate cu domul Vali Matei, pe care-l stimez și-n care am încredere 
foarte mare, am hotărât totuși să nu pierd această sărbătoare a democrației până la urmă 
care este reprezentată de alegerile locale.  
Valeriu Matei, candidat la Primăria Slatina: Una dintre fracțiuni a făcut o alianță pre-
electorală cu Partidul Neamului Românesc, deci voi avea inclusiv susținerea peremiștilor, 
foștilor mei colegi. În afară de asta mai există Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, deci 
practic sunt trei partide care mă susțin în încercarea noastră de a schimba ceva, de a 
aduce mai bine zis și dreapta la primăria municipiului Slatina.  
Voce off: Slatina e prima localitate în care Partidul Neamului Românesc are un candidat. În 
perioada următoare, membrii formațiunii politice spun că se vor concentra și pe restul 
localităților din județ.  
A doua știre (repere orare 19.45, 21.46) durata 3 minute 4 secunde, a avut subtitlul “Tinerii 
din PPU ies la rampă”, referindu-se la lansarea candidaților Partidului Puterii Umaniste la 
Primăria Slatina și Consiliul Local.  
Reper selecție “OLT TV lansare candidat PPU 07.08.2020”  
Voce off: Partidul Puterii Umaniste își dorește o schimbare, atât a calității vieții oltenilor, cât 
și a clasei politice. Astăzi în cadrul unei conferințe de presă la care au participat senatorul 
Ion Toma și președintele PPU Daniel Ionașcu, formațiunea politică și-a lansat candidații la 
Primăria Slatina și la Consiliul Județean.  
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Daniel Ionașcu, președinte PPU: În puține cuvinte partidul acesta înseamnă așa - a veni 
eu către Dvs să înțelegem că se poate schimba clasa politică și a vă face să înțelegeți că 
eu nu pot face nimic fără Dvs, a înțelege că Dvs sunteți suverani ca popor în această țară și 
nu instituțiile publice! Pe care le plătiți!  
Ion Toma, senator: Aș merge direct pe lucrurile clare care le putem face, să dăm drumul la 
agricultură, unde avem atâția specialiști, să susținem o generație de tineri politicieni, de 
care țara are atâta nevoie! Știți de foarte mult timp și de când mă cunoașteti, că pentru 
mine tinerii au însemnat întotdeauna aproape totul! I-am promovat, i-am cultivat, pentru că 
eu chiar cred că ei trebuie să fie parte a deciziei!  
Voce off: Cele două tinere care au intrat oficial în cursa electorală a alegerilor din această 
toamnă vin în fața slătinenilor cu proiecte mărețe – crearea unui centru universitar de 
cercetare, implementarea sistemului de bugetare participativă și crearea de facilități pentru 
tinerii care vor să se întoarcă acasă.  
Olimpia Stroe, candidat PPU la Consiliul Județean: Ne dorim pentru acest județ un 
buget participativ, un procent de 5% al cetățenilor. Cetățenii să propună proiecte, iar cele 
mai bune trei dintre ele să fie susținute de acest 5% din buget! Pentru că oamenii merită, 
pentru că oamenii au idei și pentru că aceste idei trebuie susținute. Tinerii vor să vină 
înapoi în țară din străinătate, cu atât mai mult acum în această situație. Dacă noi îi ajutăm 
să-și deschidă un bussines, ei crează locuri de muncă și ne ajută pe noi toți!  
Alexandra Ciocârlan, candidat PPU la Primăria Slatina: Mă aflu astăzi aici în fața Dvs în 
postura de candidat la Primăria Slatina. Doresc să fac acest lucru pentru că îmi iubesc 
orașul în care am crescut și am copilărit și știu că pot pune umărul la renașterea sa! Așa că 
am ales să vă prezint numai câteva din acțiunile pe care o să le întreprindem. Prima se 
referă la dezvoltarea unui centru universitar și de cercetare în municipiul Slatina, în zona 
fostei unități militare, care o să ne țină tinerii acasă și care să fie în concordanță cu 
platforma industrială.  
Voce off: Reprezentanții Partidului Puterii Umaniste spun că vor avea candidați în 
majoritatea localităților din județul Olt, iar peste 80% dintre aceștia vor fi oameni tineri, care 
se află la prima experiență politică de acest fel.  
-sâmbătă 08.08.2020 în retrospectiva știrilor începută la ora 16.10 a fost reluată știrea 
lansare candidat PSD Ion Doldurea, iar în cea care a debutat la 19.10 celelalte trei știri 
lansare candidați.  
-duminică 09.08.2020 retrospectiva știrilor începută la ora 16.30, a fost reluată știrea 
lansare candidat PSD Ion Doldurea, iar în cea care a debutat la 19.10 celelalte trei știri 
lansare candidați. (...)” 

După analizarea conținutului redat anterior, membrii Consiliului au constatat că modul 
de difuzare al informațiilor privind lansarea unor candidaturi și prezentarea candidaților, a fost 
unul de natură să contravină prevederilor art. 139 din Codul audiovizualului, conform cărora, 
publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje 
politice este interzisă, cu excepția perioadelor de campanie electorală. 

Astfel, Consiliul a constatat că  modul de prezentare al invitaților și a obiectivelor  
acestora, în cadrul emisiunilor redate în raportul de monitorizare, au depășit limitele 
unei informări cu caracter general, de noutate, specific emisiunilor de știri sau dezbaterii 
activității acestora și au constituit publicitate electorală pentru respectivele persoane 
care își anunțaseră candidaturile la funcții de primar sau consilieri pentru alegerile 
locale ce urmează a se desfășura la  27 septembrie 2020, în condițiile în care la data 
difuzării emisiunilor, nu începuse, în mod oficial, campania electorală pentru 
respectivele alegeri locale.   

Potrivit dispozițiilor art. 139 din Codul audiovizualului, publicitatea în legătură cu 
partide politice, oameni politici sau mesaje politice este interzisă, fiind permisă, prin 
excepție, doar în  perioadele de campanie electorală, conform reglementărilor speciale 
ce guvernează acest tip de publicitate și respectiva perioadă.  
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Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu somaţie publică.   

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.  504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor 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. DATE ADVERTISING S.R.L (licenţa audiovizuală nr. 
TV-C 073.5/11.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 572.3-1/27.11.2018 pentru postul 
OLT TV din Slatina, jud. Olt) se sancţionează cu somaţie publică pentru intrare de îndată 
în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 139 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 (3) din Legea  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 
18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, pe postul OLT TVurmătorul 
text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OLT TV  cu somaţie 

publică întrucât, în unele ediții ale emisiunilor de știri și dezbateri difuzate în perioada   
3-9 august, în contextul prezentării lansării candidaturilor unor persoane la alegerile ce 
se vor desfășura la data de 27 septembrie 2020 a difuzat publicitate politică.  

Potrivit dispozițiilor legale, campania electorală a început la data de 27 august, 
iar art. 139 din Codul audiovizualului interzice publicitatea, pozitivă sau negativă, în 
legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice, aceasta fiind permisă doar 
în perioadele de campanie electorală.” 

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

 
 

PREȘEDINTE 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic,  
Reglementări și Relații Europene, 

                  Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


