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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Autoritate  publică  autonomă 

Bucureşti, ROMÂNIA 
Bd. Libertăţii  nr.14,    sector 5,   cod 050706 

  Fax: (004)021-305.53.54  Tel./fax: (004)021-305.53.56    
www.cna.ro                       e-mail : cna@cna.ro 

 
Decizia nr. 282 din 07.06.2017 

privind sancţionarea cu somaţie a  S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L. 
Str. Florilor, nr.1, biroul nr. 17, 18 şi 19, Rovinari, jud. Gorj  

CUI: 21241958 
Fax: 035 341 45 18 

 
 

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

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 7 iunie 2017, Consiliul Naţional  
al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la 
respectarea respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind publicitatea 
politică.    

Postul de televiziune TELE 3 aparţine radiodifuzorului S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L. 
(licenţă audiovizuală nr. TV-C 334.3/03.04.2007  elib. la data de 13.09.2016 şi decizie de 
autorizare - 1316.6-1/09.06.2015  elib. la data de 13.09.2016). 

 În urma analizării raportului de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie şi a vizionării 
unor secvenţe din înregistrare membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELE 
3 MEDIA 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. 

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 3 mai 2017 ora 20.30, postul local de televiziune TELE 3 a difuzat 
în direct emisiunea ’’Dilemele zilei’’, cu titlul ’’Exclusiv: Trei candidaţi la Primăria Tg Jiu se 
confruntă la Tele3’’. Emisiunea a fost moderată de către dl. Eugen Măruţă şi a avut ca şi 
invitaţi reprezentanţi ai partidelor USR, PNL, PNŢCD, prezentaţi de către moderator ca şi 
candidaţi la Primăria Târgu Jiu.   

Potrivit raportului de monitorizare, emisiunea ,,Dilemele zilei’’ este o emisiune 
informativă de tip talk show, în care sunt dezbătute subiecte din domenii ca sănătate, 
economie, administraţie, cultură, la nivel local şi naţional. Emisiunea este difuzată de luni 
până vineri în direct, începând cu ora 20.30 până la ora 22.00 şi în reluare dimineaţa de 
la ora 08.30. Sunt invitate diverse persoane, cu funcţii publice în administraţia locală, 
jurnalişti, politicieni, etc. 

Conform raportului, în timpul difuzării ediţiei din 3 mai 2017 a emisiunii “Dilemele 
zile”, în partea de jos a ecranului au rulat pe crawl diverse ştiri locale şi naţionale şi un 
număr de SMS la care telespectatorii puteau trimite mesaje. În partea de sus au fost 
afişate în clar sigla televiziunii şi semnul vizual care semnala că emisiunea este în Direct. 
          În cadrul emisiunii a fost dezbătut subiectul campaniei electorale la Târgu Jiu, 
planurile de campanie ale invitaţilor, ca şi problemele cu care se confruntă oraşul, aşa 
cum rezultă din fragmentele ce vor fi redate spre exemplificare, din raportul de 
monitorizare: 
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“Min. 04:00:45, titlu pe ecran ’’Exclusiv: Trei candidaţi la Primăria Tg Jiu se confruntă la 
Tele3’’ 
Moderator: Bună seara dragi telespectatori, bună seara oameni buni, sunt Eugen Măruţă 
şi vă invit să urmăriţi emisiunea ’’Dilemele zilei’’. În această seară la Tele3, în 
exclusivitate, în premieră, desigur, o primă întâlnire, confruntare a unei părţi a 
candidaţilor la Primăria Tg Jiu, trei dintre aceştia sunt alături de noi. O să încercăm în 
zilele următoare să aducem cât mai mulţi candidaţi aici în studio, deşi o să trebuiască să 
facem unele modificări, aşadar o să aflăm timp de o oră şi jumătate care sunt planurile, 
proiectele, ce ne propun nouă, târgujienilor, ce-şi propun pentru capitala Gorjului cei care 
aspiră la fotoliul de Primar, în municipiul Tg Jiu, în următorii trei ani de zile. Trei invitaţi 
sunt pregătiţi să se confrunte în seara aceasta la Tg Jiu, o avanpremieră la campania 
electorală, o campanie care va fi mai scurtă, e adevărat. Dar să sperăm că va exista o 
campanie din care să câştige toată lumea şi să vedem o bătălie politică dominată de fair 
play şi nu de lupte prin atacuri la persoană sau pe subiecte care nu au legătură cu 
interesul general. Trei invitaţi, aşa cum vă spuneam, unul dintre ei a fost lansat astăzi la 
Tg Jiu de către liderul partidului, este vorba despre domnul Radu Miruţă, candidat din 
partea USR la Primăria Tg Jiu la fotoliul de primar. Bună seara domnule Miruţă! (...). Şi 
privitorilor de asemenea, ne puteţi urmări şi pe pagina de Facebook, Tele3 Media. 

Al doilea candidat, cunoscut deja de multă vreme, chiar primul care şi-a făcut 
publică intenţia şi a fost anunţat de către organizaţia judeţeană Gorj a Partidului Naţional 
Liberal, dl. Marcel Romanescu, confirmat iată, şi astăzi, de Biroul Naţional al PNL. Bună 
seara domnule Romanescu! (...). Deci practic s-a intrat în linie dreaptă şi nu mai este nici 
un semn de întrebare în ceea ce priveşte candidatul PNL. 

Un alt candidat, care de asemenea este stabilit, decis, nu vor mai fi schimbări, este 
cel al Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, este vorba despre domnul Ion 
Voinescu, prezent în această seară alături de noi. Bună seara domnule Voinescu! (...) 

Începem cu începutul, nu toată lumea vă cunoaşte, Marcel Romanescu e singurul 
care în ultimii ani a apărut, a avut apariţii numeroase în spaţiul public şi în mass media, 
însă în mod egeal, aceeaşi întrebare pentru toată lumea. O scurtă prezentare dacă se 
poate, cu ce vă ocupaţi, cu ce v-aţi ocupat, cine sunteţi, ce meserii aveţi, ce calificări. (...) 
 

În continuarea emisiunii, candidaţii se prezintă fiecare, îşi prezintă proiectele, sunt 
discutate probleme cu care se confrunta oraşul şi soluţii la acestea. 
(...) 
Moderatorul pune întrebări candidaţilor despre diverse situaţii cu care se confruntă 
oraşul, se discută problema câinilor comunitari, a cailor care circula liberi pe străzi la 
marginea oraşului, problema poliţiei locale, etc. 
 
Reperul 4 

-  Min. 05:32:10, titlu pe ecran ’’Exclusiv: Trei candidaţi la Primăria Tg Jiu se 
confruntă la Tele3’’ 

Moderator: Am înţeles, aici se încheie emisiunea din această seară, urmează o 
revedere, o să ne mai întâlnim şi în zilele săptămânii următoare, urmează şi campania 
electorală, va fi una scurtă, din câte s-a stabilit, vă mulţumesc că aţi fost alături de mine 
în seara aceasta, sper să ne întâlnim chiar şi în formula aceasta şi în altele. (...).” 
 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 252 din 20 aprilie 2017 pentru aprobarea 
calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din 
data de 11 iunie 2017, ce a intrat în vigoare la 7 mai 2017, campania electorală începea 
abia la data de 27 mai 2017.  

 În urma vizionării înregistrării  şi a anlizării raportului de monitorizare, Consiliul a 
constatat că prin conţinutul său, referitor la planurile şi proiectele persoanelor care îşi 
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anunţau candidatura, emisiunea “Dilemele zilei’’, ediţia din 3 mai 2017,   prezentată în 
mod expres de moderator ca fiind o “avanpremieră la campania electorală” a fost de 
natură să contravină dispoziţiilor legale din Codul audiovizualului care interzic 
publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici sau 
mesaje politice, în afara perioadelor de campanie electorală. 

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea 
radiodifuzorului S.C. TELE 3 MEDIA S.R.L.  cu somaţie publică de intrare în legalitate 
pentru încălcarea dispoziţiilor art. 139 din Codul Audiovizualului.  

Supusă la vot, propunerea de somare 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 dispoziţiilor art. 144 alin. (2) din Decizia 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi  
art. 91 alin. (1) şi alin. (3) 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 

334.3/03.04.2007  elib. la data de 13.09.2016 şi decizie de autorizare - 1316.6-
1/09.06.2015  elib. la data de 13.09.2016, pentru postul TELE 3 Târgu Jiu) se 
sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor 
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 (2) din Legea audiovizualului  
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 prezentarea emisiunii „Dilemele zilei” din data de 3 mai 2017 s-a făcut cu 
încălcarea dispoziţiilor art. 139 din Codul audiovizualului care interzic difuzarea publicităţii 
în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice, în afara perioadei de 
campanie electorală.” 

 

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

 

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 
                 

 

 
 

Serviciul juridic şi reglementări,  
Şef serviciu, Dumitru  Ciobanu 

 


