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Decizia nr. 284 din 07.06.2017 
privind somarea S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L. 

Târgu Jiu, Str. Unirii nr. 30, spaţiu comercial, et. 1, camera 2, jud. Gorj 
Fax: 0253/222.411 

- pentru postul TV SUD 
Târgu Jiu, Bd. Constantin Brâncuşi nr. 3, et. 2, jud. Gorj 

 
 

 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 iunie 2017, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, în 
baza sesizării înregistrate sub nr. 4311/19.05.2017, cu privire la emisiunea „Ediţie 
specială” difuzată de postul TV SUD, în data de 18.05.2017.  

Postul de televiziune TV SUD aparţine radiodifuzorului S.C. SUD MEDIA 
PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 575.2/07.12.2010 eliberată la 
30.06.2015, decizia de autorizare nr. 1762.0-2/31.03.2011 eliberată la 30.06.2015). 

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

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu 
partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor 
de campanie electorală. 
           În fapt, în data de 18.05.2017 de la ora 21:00, postul TV SUD a difuzat 
emisiunea „Ediţie specială”. În cadrul acesteia a participat d-nul Viorel Salvador 
Caragea, candidat la alegerile locale parţiale pentru primăria oraşului Târgu Jiu. 
 Redăm din raportul de monitorizare: 
“Titlu pe ecran: Miza candidaturii fostului şef IPJ. Caragea despre Cârciumaru, Călinoiu şi Ciurel 
Reperul 1 
Moderator:  (...) ne întâlnim în cadrul unei ediţii speciale în această seară, l-aţi văzut deja şi la alte 
posturi de televiziune, este unul dintre candidaţii la Primăria Tg Jiu, pe care sper să-l cunoaştem 
şi mai bine în această seară şi de la care sper să aflam multe lucruri interesante. Este vorba de 
Viorel Salvador Caragea, aşa cum spuneam, potenţial candidat la Primăria Tg Jiu. Bună seara şi 
bine aţi venit!  
Invitat: Bună seara dvs şi telespectatorilor dvs, bine v-am găsit! 
Moderator: Spuneţi-mi de ce aţi intrat în această cursă. Multă lume a făcut tot felul de speculaţii, ce 
v-ar fi determinat să luaţi această hotărâre. 
Invitat: Deci, aveţi dreptate, sunt doar pure speculaţii. La îndemnul şi la sugestia unui bun prieten, am 
stat, m-am gândit, am analizat şi am considerat că am experienţa necesară să pot să desfăşor această 
activitate eventuală, să conduc. Am condus 8 ani şi jumătate unităţi destul de grele şi de importante, cu 
personal mult mai mult decât are Primăria Tg Jiu (...). 
Reperul 2 
Moderator: Pe cine încurcaţi dvs, din punctul dvs de vedere? Cine credeţi că sunt cei mai încurcaţi? 
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Invitat: Eu nu vreau să încurc pe nimeni. Eu vreau să mă adresez unui segment de cetăţeni ai Tg 
Jiului, voi merge cât voi reuşi, este foarte scurtă campania pentru mine, este un dezavantaj. Pe de 
o parte, pe de altă parte, am suficientă capacitate şi fizică şi mentală să merg din uşa în uşă, cât voi 
reuşi, să le explic să vină la vot. Foarte important, eu aş dori să mă adresez în primul rând, celor care nu au 
ieşit la vot. Pentru că nu poţi să vii să spui, ştiţi, eu sunt cel care decid, fac, tai în Tg Jiu şi m-au votat 12000 
de oameni din 80. Din 70 şi ceva de mii, 80. E deja o chestiune de moralitate, dacă îmi permiteţi. (...) 
Reperul 3 
Titlu pe ecran: Viorel Salvador Caragea. Potenţial candidat la Primăria Tg Jiu. 
Reperul 4 
Moderator: Sunteţi într-o conjunctură politică, acum că sunteţi candidat. 
Invitat: Da, sunt candidat independent! 
Moderator: Independent! Nu sunteţi în momentul de faţă cel puţin, nu sunteţi sprijinit de către un partid 
politic... 
Invitat: Nu! Sunt sprijinit de către un număr destul de mare de târgujieni, care mi-au dat 
semnătura lor ca să pot candida independent. 
Reperul 5 
Invitat: Eu am venit aici ca potenţial candidat. 
Reperul 6 
Moderator: Revenim la ediţia noastră specială din această seară, vă reamintesc că alături de  mine 
este dl. Viorel Caragea, discutăm despre candidatura domniei sale la Tg Jiu şi la felul în care a 
ales să acţioneze în această perioadă de pre campanie. 
Reperul 7 
Invitat: Deci , dacă o să mă lăsaţi să-mi prezint un proiect... 
Moderator: Vă las...dar ultima întrebare, că v-am promis că nu vă mai întrerup... 
Invitat: Deci încă o dată...consider că această emisiune s-a abătut de la ceea ce am venit eu aici, ca 
potenţial candidat. 
Moderator: Eu ca potenţial candidat vă las fără să vă întrerup să prezentaţi aşa cum am discutat 
proiectele dvs. 
Invitat:  Dacă dvs m-aţi chemat doar să mă întrebaţi de anumite can can-uri şi de anumite chestiuni din 
viaţa mea personală... 
Moderator: Dar nu v-am întrebat de can can-uri... 
Invitat: Nu vă supăraţi, eu aşa consider...dvs m-aţi întrebat total pe lângă ceea ce trebuie să spun 
ca potenţial candidat. 
Reperul 8 
Invitat: (...) vă întreb şi eu: putem să vorbesc ceva şi de potenţial candidat? Sau m-aţi chemat aici 
doar adunând lucrurile care le consideraţi dvs negative...(...) haideţi să discutăm şi despre program.. 
Reperul 9 
Moderator: Am spus că nu vă întrerup, să-mi prezentaţi trei dintre proiectele dvs.  
Invitat: Pot să încep? Cât am la dispoziţie? 
Moderator: Prezentaţi-le vă rog! 
Invitat: Cât am la dispoziţie?  
Moderator: Suficient! 
Invitat: Ce înseamnă la dvs suficient? 
Moderator: Dl. Caragea, promit că plecăm de aici în ziua alegerilor! Vă rog! 
Invitat: Deci plec de aici, ca să nu citim ceva, primul şi cel mai urgent lucru din punctul meu de 
vedere rămâne transparenţa acestei instituţii, a Primăriei Tg Jiu. Şi o să revin la subiect...al doilea 
punct de vedere...vă spun doar tematic pentru că o să-mi public programul şi nu vreau să inspire 
cineva din el şi platforma este cel legat la traficul rutier din Tg Jiu. Al treilea este cel legat de 
eliberarea titlurilor de proprietate. Şi tot aici, este cel legat de ce e de făcut pentru crearea 
locurilor de muncă. (...). 
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Reperul 10 
Moderator: Percepţia mea, pe care am avut-o în seara asta, că am discutat despre toată lumea, mai puţin 
despre candidatul teoretic favorit în această cursă, nu. Pare să duceţi o campanie mai mult către Florin 
Cârciumaru decât către Aurel Popescu sau anti Aurel Popescu, dacă vreţi. 
Invitat: Nu am de ce să duc o campanie anti Aurel Popescu. 
Moderator: Aşa pare! Asta este percepţia. 
Reperul 11 
Moderator: Şi o întrebare pe care am să o adresez tuturor candidaţilor în această campanie: Cine vă 
finanţează această campanie?  
Invitat: Eu personal! Mi-am vândut maşina soţiei...120 – 130 de milioane aproximativ, sper să reuşesc 
să fac numărul de voturi, că legea prevede... 
Moderator: Ca să puteţi să primiţi... 
Invitat: Să am certitudinea că primesc înapoi banii...nu am nici o finanţare în plus de asta, merg cu o 
echipă formată doar din prieteni benevol, care şi ei doresc să schimbe ceva în Tg Jiu şi vom merge din 
casă în casă să ne adresăm unei categorii clare: celor care nu au ieşit la vot. (...) 
Eu dacă voi reuşi să scot măcar în plus la vot faţă de alegeri, câţi mi-au semnat mie pe listă, eu mă 
consider mulţumit! 
Moderator: Câţi v-au semnat pe listă? 
Invitat: Câteva mii... (...)“ 
 

Analizând raportul şi vizionând imagini ale emisiunii „Ediţie specială” din 
18.05.2017, Consiliul a constatat că aceasta a fost difuzată cu încălcarea art. 139 din 
Codul audiovizualului, întrucât la emisiune a participat un candidat la alegerile locale 
parţiale, în condiţiile în care campania electorală nu începuse. 

Conform HG nr. 252/2017 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul 
perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017, în domeniul  
audiovizual reflectarea campaniei electorale începe la data de 27.05.2017. 

Astfel, potrivit concluziilor din raportul de monitorizare, în cadrul emisiunii din 
18.05.2017, d-nul Viorel Caragea, în calitate de candidat la alegerile locale parţiale 
pentru Primăria din Târgu Jiu, şi-a prezentat intenţiile şi planurile, dezbătând pe larg 
subiecte de campanie, deşi nu se afla în perioada alocată campaniei electorale. 

Or, Codul audiovizualului la art. 139 dispune imperativ că publicitatea, pozitivă 
sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este 
interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală. 
 Pentru toate aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.   

 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 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: 
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Art. 1. Radiodifuzorul S.C. SUD MEDIA PRODUCTION S.R.L. (licenţa 

audiovizuală nr. TV-C 575.2/07.12.2010 eliberată la 30.06.2015, decizia de autorizare 
nr. 1762.0-2/31.03.2011 eliberată la 30.06.2015 pentru postul de televiziune TV SUD 
din Târgu Jiu) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate 
pentru încălcarea prevederilor art. 139 din Decizia 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 TV 
SUD, deoarece la emisiunea „Ediţie specială” din 18.05.2017 a participat un candidat la 
alegerile locale parţiale, în condiţiile în care campania electorală nu începuse, 
încălcându-se astfel prevederile art. 139 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 

 
    
 


