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Decizia nr. 541 din 16.05.2019
privind somarea SC TELE 3 MEDIA SRL

cu sediul în Rovinari, Str. Florilor, nr. 1, niroul nr. 17, 18 și 19, jud. Gorj

pentru postul TELE 3 din Târgu Jiu, jud Gorj

Întrunit în şedinţă publică în data de 16 mai 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la
emisiunea electorală dilemele zilei, difuzată în zilele de 7 și 8 mai 2019 de postul
TELE 3 din Târgu Jiu, jud. Gorj.

Postul TELE 3 din Târgu Jiu, jud. Gorj aparţine radiodifuzorului
SC TELE 3 MEDIA SRL (licenţa audiovizuală nr. TV-C 334.3/03.04.2007, decizia
de autorizare nr. 1316.6-1/09.06.2015).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de
monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SC TELE 3 MEDIA
SRL a încălcat prevederile art. 13 lit. c) din Decizia nr. 308/2019 privind regulile
dedesfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii au obligaţia să se asigure că în
cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum şi în conţinutul spoturilor şi al
celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziţia acestora de către competitorii
electorali sunt respectate următoarele condiţii: c) nu conţin acuzaţii cu incidenţă
penală sau morală la adresa altor candidaţi ori competitori electorali, fără a fi
însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.

În fapt, în urma monitorizării înregistrărilor martor ale emisiunilor electorale
difuzate de către postul Tele3 din Tg Jiu, a rezultat că în cadrul emisiunii Dilemele
zilei difuzată în zilele de 7 și 8 mai a.c, ora 21, în calupul de publicitate electorală
s-a difuzat un spot al competitorului electoral USR-PLUS, cu următorul conținut :

Salut oameni buni din Gorj ! Sunt Cristian Ghinea. Eu sunt la fel ca voi,
gorjeni. M-am săturat să fim conduși de hoți. De asta am intrat în politică.
Fondurile europene înseamnă dezvoltare. Fondurile europene înseamnă spitale,
înseamnă școli, înseamnă autostrăzi. Dar banii ăștia nu se pot fura, de aceea nu
sunt folosiți. Cu banii pe care i-a furat Dragnea prin TelDrum dintr-un singur județ,
se puteau face toalete moderne în toate școlile din România. Când banii nu dispar,
apar dotările în spitale, când blochezi șpăgarii, deblochezi autostrăzile, când
gonești rubedeniile vin profesorii competenți. Fără hoție ajungem departe ! 26 mai,
votează Alianța 2020 USRPLUS !

Spotul a avut o durată de 53 secunde și a fost difuzat de câte 2 ori în cadrul
emisiunii Dilemele zilei din zilele de 7 și 8 mai 2019, ora 21 :00 și în reluare astfel :

- Miercuri 8 mai : ora 02 :00, 08 :30
- Joi 9 mai : ora 02 :00, 08 :30
Analizând raportul de monitorizare şi vizionând imagini, membrii Consiliului

au constatat că, în cadrul acestei emisiuni, a fost difuzat un spot electoral în care
au fost aduse, de către un candidat, acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la
adresa altor candidaţi ori competitori electorali, fără a fi însoţite de dovezi
pertinente prezentate în mod explicit.
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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 SC TELE 3 MEDIA SRL, titularul licenţei audiovizuale
licenţa audiovizuală nr. TV-C 397.4/15.04.2008, decizia de autorizare nr. 1472.0-
4/29.05.2008, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art.
13 lit. c) din Decizia nr. 308/2019 privind regulile dedesfăşurare în audiovizual a
campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul
European.

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 pe postul TELE 3 din Târgu Jiu,
jud. Gorj, în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor și 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 postul TELE 3 din Târgu Jiu,
jud. Gorj cu somaţie publică, întrucât în cadrul unui spot electoral difuzat în cadrul
emisiunii „Dilemele zilei”, edițiile din 7 și 8 mai 2019, au fost aduse, de către un
candidat, acuzaţii cu incidenţă penală sau morală la adresa altor candidaţi ori
competitori electorali, fără a fi însoţite de dovezi pertinente prezentate în mod
explicit, fapt ce contravine prevederilor art. 13 din Decizia nr. 308/2019 privind
regulile dedesfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea
membrilor din România în Parlamentul European.”

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