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Decizia nr. 597 din 04.06.2019
privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.

Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1
C.U.I. 27759259

Fax: 021/599.66.03

- pentru postul de televiziune B1 TV
Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 4 iunie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la
emisiunile informative şi de dezbateri, din perioada 18-24.05.2019, precum şi la
difuzarea rezultatelor de tip exit-poll în data de 26.05.2019 (sesizarea nr.
5978/27.05.2019), de postul B1 TV.

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.4/15.06.2000 eliberată la 20.10.2015 şi
decizia de autorizare nr. 468.0-6/30.05.2002 eliberată la 10.01.2017).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrărilor,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a
încălcat prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 308/2019 privind regulile de
desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European, potrivit cărora:

(1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate numai cu
respectarea condiţiilor prevăzute de art. 37 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu
modificările ulterioare.

(3) Începând cu 48 de ore înainte de ziua votării şi până la închiderea urnelor
se interzice prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe
stradă.

În fapt, în perioada 18-24.05.2019, în intervalul orar 08.00-24.00, postul B1 TV
a difuzat în cadrul emisiunilor informative şi de dezbateri mai multe sondaje de
opinie cu conţinut electoral, după cum urmează:

 19.05.2019
18:59 -20:53 - Talk B1
Moderator: Irina Petraru
(18:59-19:53) Invitaţii primei părţi a emisiunii: Bălăceanu Virgil – general, Păunescu Bobby (de la

19:40)
Intervenţie telefonică: Manole Viorel - preş. PATROMIL (19:18)
Subiecte discutate în prima parte a emisiunii: un sondaj, concertul de la P-ţa Victoriei pentru a încuraja

mersul la vot, laserul de la Măgurele, părăsirea Irakului de către personalul guvernamental al SUA
Texte afişate pe perioada prezentării sondajului: Politicienii nu inspiră încredere; ROMÂNII CRED CĂ

ȚARA MERGE ÎN DIRECȚIE GREȘITĂ; ROMÂNII NU AU ÎNCREDERE ÎN GUVERN SAU PARLAMENT.
(19:01) A fost prezentat sondajul executat de INSCOP privind tip barometru cu instituţiile în care

românii au încredere: perioada 12.04-03.05.2019, eşantion de 1050 de persoane, şi marja maximă de eroare
+/- 3%, realizat pe baza unui chestionar. Nu s-a precizat cine l-a solicitat.

C1 (02.17-03.55/19-19) Irina Petraru: Colegul meu, Tiberiu Szasz, a studiat datele sondajului
INSCOP şi vine cu mai multe informaţii.

Tiberiu Szasz – reporter: Bun găsit. Trei sferturi dintre români sunt pesimişti şi cred că ne îndreptăm
într-o direcţie greşită potrivit unui sondaj INSCOP. Nu merge bine economia, nu stăm bine cu sistemul de
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sănătate şi nici învăţământul nu excelează. Peste jumătate dintre respondenţi sunt de părere că Europa se
îndreaptă într-o direcţie bună, în timp ce puţin peste 30% apreciază că Europa merge în direcţia greşită. În
topul îngrijorărilor legate de situaţia ţării noastre se numără nivelul corupţiei. Majoritatea dintre
respondenţi se declară mult sau foarte mult îngrijoraţi de acest aspect. Diferenţele dintre oamenii bogaţi şi
oamenii săraci, degradarea mediului înconjurător , starea economiei naţionale sau posibilitatea unui conflict
armat în zonă se situează printre problemele care îi îngrijorează pe români. Când vine vorba de încredere,
armata este instituţia internă în care românii au cel mai ridicat nivel de încredere, declarând că au încredere
mare şi foarte mare în această instituţie. Urmează biserica, Academia Română, Instituţie măsurată pentru
prima oară şi Poliţia. Pe ultimele poziţii se află partidele politice, Guvern şi Parlamentul. Faţă de alţi ani,
românii aproape şi-au pierdut încrederea în aceste instituţii. Datele sondajului de opinie INSCOP au fost
culese la nivel naţional în perioada 12 aprilie - 3 mai 2019, pe un eşantion de 1050 de persoane cu vârsta
de peste 18 ani. Eroarea maximă admisă a datelor este +/- 3%. Sondajul a fost realizat pe baza unui
chestionar.

Pe ecranul din studio au fost titrate rezultatele la întrebări precum: ÎN CE DIRECȚIE SE ÎNDREAPTĂ
ROMÂNIA, ÎN CE DIRECȚIE SE ÎNDREAPTĂ EUROPA (Greşită: 54,7% Bună: 30,6%), TOPUL
ÎNGRIJORĂRILOR LA ROMÂNI, ÎN CINE AU ÎNCREDRE ROMÂNII.

 21.05.2019
07.59-08:52 – Breaking news
(08:22) Texte afişate pe ecran:
- banda roşie: De ce se tem românii
- banda albă: CORUPȚIA ȘI RUSIA, PRINCIPALELE AMENINȚĂRI
A fost prezentat un sondaj despre temerile românilor realizat de INSCOP.
Nu s-a menţionat: cine l-a solicitat, perioada în care a fost efectuat, metodologia utilizată,

dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare.

C2 (23.31-25.59/21-8) Alexandru Ferariu, prezentator: Cea mai mare ameninţare pentru ţara
noastră este corupţia, consideră românii potrivit unui sondaj INSCOP. De asemenea, oamenii cred că
Rusia a fost şi rămâne principala ameninţare la adresa securităţii României. Colega mea, Mihaela Tudor,
are mai multe detalii.

Mihaela Tudor – reporter: Bun găsit, tuturor. Românii au fost întrebaţi care ar fi cea mai mare
ameninţare pentru ţara noastră în cadrul unui sondaj realizat de INSCOP. 3% dintre respondenţi au ales
corupţia, aproape 19% o nouă criză economică, peste 15% au spus că un eventual război are reprezenta o
ameninţare, iar în jur de 14 procente dintre români au ales scandalurile provocate de clasa politică. La polul
opus, cu un procent de 8,5% se află românii care cred că dezastrele naturale sunt un adevărat pericol, peste
5% spun că terorismul este o ameninţare, iar sub 1% au ales iredentismul unor ţări din zonă. Când vine
vorba despre ţările vecine care pot fi considerate aliaţi, românii au ales Republica Moldova cu peste 78%,
Bulgaria cu aproape 60 de procente şi Serbia cu 50%. Pe ultimele locuri ale clasamentului se situează
Ucraina şi Ungaria cu 40% şi respectiv 27%. De asemenea, aproape 65% dintre români consideră că Rusia
a fost şi va rămâne principala ameninţare la adresa securităţii României. Pe de altă parte, aproape 63%
dintre respondenţi consideră că Ungaria acţionează pentru a obţine controlul asupra Transilvaniei, într-o
formă sau alta. Peste 59% cred că România ar trebui să aloce mai mulţi bani de la buget pentru apărare, iar
în jur de 58% dintre respondenţi consideră că Ungaria se amestecă într-un mod nepermis în treburile interne
ale României. Aproape jumătate dintre români consideră că aderarea la Uniunea Europeană a adus ţării
noastre mai degrabă avantaje, 35% sunt de părere nu a adus nici avantaje şi nici dezavantaje şi doar 12 %
cred că a adus mai degrabă dezavantaje. Aproape 45% dintre români susţin ideea că relaţiile dintre România
şi Statele Unite ale Americii să devină mai apropiate. Un procent de 39% cred că acestea ar trebui să
rămână aşa cum sunt acum. Doar 5,7% dintre români cred că relaţiile dintre România şi Statele Unite ar
trebui să fie mai puţin apropiate.

Pe ecranul din studio au fost titrate rezultatele la întrebări precum: CARE ESTE CEA MAI MARE
AMENINȚARE PENTRU ROMÂNI ÎN VIITORUL APROPIAT?; ȚĂRILE VECINE CARE POT FI
CONSIDERATE PRIETENI PENTRU ROMÂNIA; PĂREREA ROMÂNILOR DESPRE ȚĂRILE ESTICE;
PĂREREA ROMÂNILOR DESPRE ADERAREA LA UE; PĂREREA ROMÂNILOR DESPRE RELAȚIILE
DINTRE ROMÂNIA ȘI SUA
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08.58-09:52 – Breaking news
C3 (46.54-49.21/21-9) La ora 09:45, a fost prezentată aceeaşi ştire ca la ora 08:22 (C2).

 23.05.2019
12:59 -14:36 - Talk B1
Moderator: Laurenţiu Botin.
(12:59-13:44) Invitaţii primei părţi a emisiunii: Monica Tatoiu, Constantin Florin Durgheu, avocat,

Cristian Băcanu, reprezentant PNL şi preş. Comisia Juridică PNL Bucureşti, Cristian Cosmin, candidat la
europarlamentare PRO România, Cătălin Lucian Iliescu, candidat PMP.

Subiectele primei părţi a emisiunii: referendum; cum arată buletinele de vot.

(13.29) Texte afişate pe perioada comentării sondajului: Începe marea confruntare; BĂTĂLIA PENTRU
BRUXELLES, FAZA PE SONDAJE.

Cu titlul Barometru Europa FM, Intenţia de vot pentru alegeri europarlamentare - din menţiuni
valide de vot, pe ecran a fost prezentat graficul unui sondaj având menţionat în colţul de sus-stânga
IMAS, iar în colţul sus-dreapta Europa FM. Despre acesta s-au menţionat următoarele:

C5 (30.47-32.30/23-13) Laurenţiu Botin: Hai să vedem sondajul ăla interesant, ca să vedem cât de tare
poate, nu ştiu, o casă de sondare a opiniei publice să facă lucruri, da? PSD-ul este dat într-un sondaj cu
21,1%, PNL...

Monica Tatoiu: Cu ce participare la vot? Asta e important.
Laurenţiu Botin: Staţi puţin. Intenţia de vot. E un sondaj barometru Europa FM , atenţie. Sondaj

comandat de Europa FM. Europa FM, de la o vreme, se implică extrem de activ în lupta politică, pe o parte
sau pe alta. Dar atenţie, eu spun aşa, pentru că sondajul ăsta noi o să-l păstrăm aici şi-o să-l comentăm în
ziua de luni, da? Cât de tare te poţi compromite tu când vrei să serveşti nişte interese, da? Deci, PSD-ul 21,1,
PNL-ul 28 cu 5, aia, Alianţa 2020 19 cu 6.

Monica Tatoiu: Aai de mine.
Laurenţiu Botin: ALDE 9,8, 9,9 Pro România, UDMR-ul doar 3,8 şi PMP-ul 6,2, Alte partide 1 virgulă

şi un pic. Adică, dom’le, e un sondaj la comanda Europa FM. Europa FM este postul ăla media la care
Laura Codruţa Kovesi avea totdeauna uşa deschisă, ea numai acolo apărea, da? La Europa FM. Și, nu ştiu,
tot Europa FM transmite live un concert #rezist de prin Piaţa Victoriei. Deci, eu doar ca să aşez cumva în
eşichera asta. Nu-i niciun fel de sens d-ăsta de răutăcisme, cum ar spune cineva. Dar totuşi să arunci un
astfel de sondaj pe piaţă, credeţi că ar putea şi real?

C5-1 (33.23-33.50/23-13) Cristian Cosmin: Îmi permiteţi şi mie câteva idei. Aici este un sondaj care
este făcut de IMAS, este la comanda Europa FM, dar este făcut de IMAS. Iar IMAS-ul este o instituţie
destul de respectabilă. Este un sondaj pe o mie şi douăzeci şi ceva de subiecţi, dacă nu mă înşel, cu o
marjă de eroare de 3%. Spre deosebire de acest sondaj la care măcar marja e calculată corect, sondajul care
dădea PSD-ul la un scor foarte mare...

Laurenţiu Botin: La marjă au nimerit-o, nu?
Cristian Cosmin: La marjă au nimerit-o, au făcut-o corect. E un institut respectabil măcar din punctul

ăsta de vedere, nu ştiu dacă...
Laurenţiu Botin: Las-că vedem noi luni
Cristian Cosmin: E telefonic sondajul.
Nu s-a menţionat perioada în care a fost efectuat sondajul.

17:59 -19:59 - Bună, România!
Moderator: Radu Buzăianu şi Răzvan Zamfir.
(18:59-19:59) Invitaţii din partea a doua a emisiunii: Alexandru Victoria Violeta, candidat PNL,

Manole Petre Florin, candidat PSD.
Subiectele din a doua parte a emisiunii: alegerile europarlamentare, sondajul - Barometru Europa FM.

(19:50-19:54) Texte afişate pe perioada comentării sondajului: Începe marea confruntare; BĂTĂLIA
PENTRU BRUXELLES, FAZA PE SONDAJE; IMAS A DAT ÎN BOBI DIN NOU; PSD APROAPE CĂ RISCĂ
SĂ NU FACĂ PRAGUL; SONDAJ DUPĂ SUFLETUL LIBERALILOR

C7 (51.08-55.57/ 23-19) Cu titlul Barometru Europa FM, Intenţia de vot pentru alegeri
europarlamentare - din menţiuni valide de vot, pe ecran a fost prezentat graficul unui sondaj având
menţionat în colţul de sus-stânga IMAS, iar în colţul sus-dreapta Europa FM. Despre acesta s-au
menţionat următoarele:
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(00.02-00.44/C7) Răzvan Zamfir: Un sondaj spectaculos din punctul meu de vedere. L-am mai dezbătut

noi aici. Noi adică Radu şi cu mine, da’ doar între noi.
Radu Buzăianu: În format restrâns. Acum suntem în format...
Răzvan Zamfir: E prea interesant acest sondaj realizat de IMAS la comanda, comanda la mine, la

comanda Europa FM încât să nu-l dezbatem şi cu distinşii invitaţi din această seară. Vă reamintesc, în
platou ”Bună, România!”, Violeta Alexandru şi Florin Manole, PNL şi respectiv PSD. Cam astea sunt
procentele văzute prin ochii sociologilor care or mai fi de la IMAS. E un succes din colo de aşteptări pentru
Partidul Naţional Liberal şi o înfrângere cum poate nici în coşmar n-au întâlnit cei de la PSD, doamna
Alexandru.

Analizând raportul de monitorizare cu privire la emisiunile informative şi de
dezbateri, difuzate în perioada 18-24.05.2019, în intervalul orar 08.00-24.00, în
cadrul cărora au fost prezentate sondaje cu caracter electoral, membrii Consiliului
au constatat încălcarea art. 16 alin. (1) din Decizia nr. 308/2019, potrivit cărora
sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate numai cu respectarea
condiţiilor prevăzute de art. 37 din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările
ulterioare.

Aceată lege la art. 37 prevede că, în perioada electorală, în cazul prezentării de
sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele
informaţii:

a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia

utilizată;
c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului.

Astfel, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a difuzat mai multe sondaje cu
caracter electoral fără a prezenta informaţiile obligatorii cu privire la perioada în care
a fost efectuat sondajul, metodologia utilizată, dimensiunea eşantionului şi marja
maximă de eroare.

De asemenea, în aceeaşi şedinţă a fost constatată şi încălcarea art. 16 alin. (3)
din Decizia nr. 308/2019, conform căruia începând cu 48 de ore înainte de ziua
votării şi până la închiderea urnelor se interzice prezentarea de sondaje de opinie,
televoturi sau anchete făcute pe stradă.

Analizând raportul referitor la difuzarea de către posturile de televiziune a
rezultatelor de tip exit-poll, a rezultat că postul B1 TV a anunţat aceste estimări în
data alegerilor europarlamentare, la ora afişată pe ecran 20.59, adică cu un minut
înainte de închiderea urnelor, fapt ce contravine normei anterior citate.

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile legale 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 fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul art. 21 din Decizia nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în
Parlamentul European, ale art. 91 alin. (1) şi alin. (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. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV

26.4/15.06.2000 eliberată la 20.10.2015 şi decizia de autorizare nr. 468.0-6/30.05.2002
eliberată la 10.01.2017 pentru postul B1 TV) se sancţionează cu somaţie publică de
intrare în legalitate pentru încălcarea art. 16 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 308/2019
privind regulile de desfăşurare 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 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 B1 TV,
deoarece, în cadrul emisiunilor informative şi de dezbateri din perioada 18-24 mai
2019, au fost difuzate sondaje cu caracter electoral fără a fi prezentate informaţiile
obligatorii cu privire la perioada în care a fost efectuat sondajul, metodologia utilizată,
dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare, aşa cum dispune art. 16 din
Decizia nr. 308/2019 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei
electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

De asemenea, în data alegerilor europarlamentare, estimările exit-poll au fost
anunţate cu un minut înainte de închiderea urnelor, ceea ce contravine normei
potrivit căreia începând cu 48 de ore înainte de ziua votării şi până la închiderea
urnelor se interzice prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute
pe stradă.”

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

VICEPREŞEDINTE,

NICOLAIE BĂLAŞA-SORESCU

Întocmit, Serviciul juridic, reglementări şi relaţii europene

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu


