
 
Decizia nr. 393 din 10.06.2020 privind sancționarea  

cu amendă în cuantum de 20.000 lei  a 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 10 iunie 2020, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a reluat votul și dezbaterea privind propunerile de sancționare formulate 
în ședința publică din 4 iunie 2020 după analizarea raportului întocmit de Direcţia 
Monitorizare în baza sesizării  înregistrate sub nr. 4153/28.04.2020 cu privire la ediția din 24 
aprilie 2020 a emisiunii Bună, România!  difuzată de postul B1 TV.  

Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. S-TV 26.6/15.06.2000 eliberată la 07.05.2020 şi decizia de 
autorizare nr. 468.0-8/30.05.2002 eliberată la 07.05.2020). 

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. 18 alin. (1) lit. a), 30 și 64 alin. (1) lit. b)  din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul 
audiovizualului). 
 Conform prevederilor invocate: 
    Art. 18 - (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă: 
    a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de 
intensitate sau gravitate; 
    Art. 30 - Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul 
la propria imagine. 
    Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de 
servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: 
    b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi 
prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. 
 

În fapt, postul de televiziune B1 TV a transmis în data de 24.04.2020, intervalul 
17:58-19:55, emisiunea Bună, România!, prezentată de Radu Buzăianu şi Răzvan 
Zamfir. 

Potrivit raportului de monitorizare, pe parcursul prezentării conținutului 
audiovizual cu privire la care a fost formulată sesizarea, pe ecran au fost afișate titlurile: 
“Festival în pandemie la Botoşani, 41 de mii se euro pentru a sărbători finalul 
pandemiei, Se pregăteşte o superparanghelie pe bani publici, Primarii fac planuri pentru 
petreceri.” 

Unul dintre subiectele comentate în cadru emisiunii s-a referit la o informaţie 
conform căreia primăria din localitatea Mihai Eminescu, jud. Botoşani, a achiziţionat în 
plină pandemie servicii pentru organizarea unui festival ce urma să se desfăşoare în 
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localitate, în luna mai 2020. Pentru a da mai multe lămuriri telespectatorilor, a fost 
contactatat telefonic primarul localităţii Mihai Eminescu, Aneta Gireadă.  

Redăm spre exemplificare conținutul raportului de monitorizare al emisiunii avut 
în vedere de membrii Consiliului:   

“Sel.1 (43.35/24-19.asf) Radu Buzăianu: (...) mergem la un subiect emoţionant în 
plină pandemie  aflându-ne, deşi s-au anunţat măsurile de relaxare de pe data de 15 
mai, noi mai avem vreo trei săptămâni până acolo, în plină pandemie fiind şi în stare de 
urgenţă, avem o primărie din Botoşani care, domnule, cu această ocazie, dă 41 de mii 
de euro să organizeze un festival. Deci o situaţie emoţionantă petrecută la o primărie. 
Au zis, domnule, de bine, de rău, sigur că putem să oferim românilor şi acest gen de 
situaţie. 

Răzvan Zamfir: Aceasta este o veste foarte bună. Asta este o veste foarte bună, 
o veste pe care eu aş explica-o într-un context mai larg, pentru ca cetăţenii să poată 
înţelege cu lux de amănunte frumuseţea acestei ştiri pe care noi o avem pregătită 
pentru dumneavoastră. În comuna Mihai Eminescu, există comuna Mihai Eminescu, 
numele marelui nostru poet naţional, unde, vă daţi seama, şi documentele oficiale sunt 
redactate în versuri precum şi şedinţele Consiliului local, este o comună din judeţul 
Botoşani, unde exercită prin vot direct al poporului funcţia de primar, doamna Aneta 
Gireadă.  

Radu Buzăianu: Aneta Gireadă. 
Răzvan Zamfir: Aneta Gireadă, din cunoscuta familie politică, Gireadă.  
Radu Buzăianu: Da. 
Răzvan Zamfir: Deci este aceasta nu o cireadă, ci o Gireadă politică pentru că şi 

soţul doamnei Aneta Gireadă, celebrul, nu mai puţin cunoscutul şi îndrăgitul Verginel 
Gireadă a făcut politică. Politică liberală, precum marii noştri Brătieni, fiind deputat un 
mandat întreg şi, anterior mandatului de deputat, oameni buni, o picanterie din familia 
Gireadă, a fost chiar primar al comunei Mihai Eminescu. Dânsul s-a dus deputat, a fost 
deputat, sigur, a fost şi condamnat penal... 

Radu Buzăianu: Astea sunt amănunte...  
Răzvan Zamfir: Asta nu îndoieşte cu nimic cariera marelui om Gireadă. Deci a 

fost primarul comunei Mihai Eminescu, s-a dus înspre Camera Deputaţilor, poate în 
căutare de imunitate, dânsul fiind un pic condamnat penal, dar şi-a lăsat soţia primăriţă 
în frumoasa metropolă Mihai Eminescu. 

Radu Buzăianu: Astea sunt lucruri normale, se face în familie de români lucrul 
acesta. 

Sel.2 (45.51/24-19.asf) Răzvan Zamfir: O sunăm pe doamna Gireadă,  s-o 
întrebăm... 

Aneta Gireadă: Alo! 
Radu Buzăianu: Bună seara! Doamna Gireadă?  
Aneta Gireadă: Bună seara, da. 
Răzvan Zamfir: Bună seara, doamna primar, sunteţi în direct pe B1 TV. 
Radu Buzăianu: Aveţi un minut liber? Vrem să vă întrebăm în legătură cu un 

eveniment pe care îl organizaţi la dumneavoastră acolo, în primărie, în oraş, în 
localitate.  Ne auziţi? 

Aneta Gireadă: Spuneţi. Alo! 
Răzvan Zamfir: Da, vă auzim perfect. Vroiam să vă întrebăm, dacă nr puteţi oferi, 

sigur, dacă  nu e vreun secret, sau dacă încă e doar în fază de proiect şi nu puteţi 
dezvălui mai multe, câteva informaţii despre frumosul festival ,,Floarea albastră” pe care 
înţeleg că-l pregătiţi... 

Radu Buzăianu: Pe 9 mai. 
Răzvan Zamfir:...pe 9 mai locuitorilor din comuna Mihai Eminescu, doamnă.  
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Aneta Gireadă: A fost până anul acesta în fiecare an acest festival, de 12 ani 
încoace.  

Răzvan Zamfir: Şi ce presupunea acest festival? Adică  e în cinstea unei flori 
albastre, sau ... 

Aneta Gireadă: Sigur că da, în cinstea marelui poet Mihai Eminescu.  
Răzvan Zamfir: Deci el e, cum ar veni, floarea albastră, Mihai Eminescu. 
Radu Buzăianu: Bun, că aşa se numeşte şi localitatea. 
Răzvan Zamfir: Este corectă informaţia că deja s-au demarat procedurile de 

organizare pentru acest celebru festival dedicat marelui nostru poet, Luceafărul poeziei 
româneşti, Mihai Eminescu, şi că sunt alocate nişte fonduri în valoare de 41 370 de 
euro. Informaţia e corectă, da, este de pe sistemul de achiziţii electronice.  

Aneta Gireadă: Bugetul, din câte ştiţi şi dumneavoiastră, se face cu un an înainte, 
da? În toamna anului anterior.  

Răzvan Zamfir: Da, l-aţi făcut în toamna anului  trecut, l-aţi pregătit din timp, nu e 
făcut acum. 

Aneta Gireadă: Exact.  
Radu Buzăianiu: Dar mai e de actualitate? 
Aneta Gireadă: Păi sigur că nu mai este, tocmai asta v-am spus.  Până anul 

acesta... 
Radu Buzăianiu: A, aţi renunţat. 
Aneta Gireadă: Până anul acesta festivalul s-a desfăşurat aşa cum s-a stabilit în 

Consiliul local.  
Răzvan Zamfir: Aşa.  
Radu Buzăianu: Deci practic nu se mai organizează.  
Aneta Gireadă: Sigur că nu.  
Răzvan Zamfir: Păi şi atunci de ce mai figurează acolo, la achiziţii publice?  
Aneta Gireadă: Ei, anul a început într-un fel, aşa cum încep toţi anii bugetari, cu 

toată activitatea dintr-o instituţie publică.  
Răzvan Zamfir: Păi da, doamnă, şi când aţi anulat achiziţiile astea?  
Aneta Gireadă: Păi este anulată, atâta timp cât efectiv este situaţia în care 

suntem.  
Radu Buzăianu: Noi ştim ştim în ce situaţie suntem... 
Aneta Gireadă: Nici nu mai intră în discuţie, nici nu mai intră în calcul. 
Răzvan Zamfir: Ştiu, dar când aţi anulat achiziţiile? 
Aneta Gireadă: Este anulat, nu mai reţin exact, doar  nu vă imaginaţi că reţin 

toate  datele. 
Răzvan Zamfir: Ştiu, dar sunt publicate în urmă cu câteva ore, ieri, dacă nu mă 

înşel. Nu, nu, astăzi, a fost publicată informaţia  că nu sunt anulate. De aia v-am 
deranjat cu un apel.  

Aneta Gireadă: Probabil că are o valabilitate acea achiziţie. Asta nu înseamnă 
că, deci vă repet, nu se va desfăşura în acest an ... 

Sel.3 (48.40/24-19.asf) Răzvan Zamfir: Nu, problema nu era că se desfăşoară 
frumosul festival ,,Floare albastră” dedicat marelui nostru poet naţional, Luceafărul 
versurilor, Mihai Eminescu... 

Aneta Gireadă: Alo! 
Răzvan Zamfir: Vă auzim perfect. Vă auzim perfect, nu încercaţi prosteala 

asta că n-aveţi semnal!  
Aneta Gireadă: Mă auziţi? 
Răzvan Zamfir: Aveţi cuvântul meu de onoare, că vă linşez, doamnă. Deci cu 

amendă de la CNA, vă linşez dacă încercaţi prosteala asta cu noi. Vă rog frumos 
de tot. Rămâneţi pe fir că e mai rău să închideţi.  
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Aneta Gireadă: Alo, mă auziţi? 
Răzvan Zamfir: Vă auzim perfect, nu vă prefaceţi că nu auziţi.   
Radu Buzăianu: Acum ne auziţi, mergem mai departe. 
Răzvan Zamfir: Deci problema nu este dacă se organizează sau nu. Problema 

este că banii au fost alocaţi, da?  
Aneta Gireadă: Da, au fost alocaţi, sigur că da. 
Răzvan Zamfir: Bun! Şi când aţi anulat contractele? Când le-aţi anulat? Sau 

plătiţi, oricum? 
Aneta Gireadă: Nu se plăteşte. Festivalul este anulat. Ca să se plătească, trebuie 

să se realizeze. 
Răzvan Zamfir: Nu, nu organizarea evenimentului în sine. Banii pentru servicii. 
Aneta Gireadă: Trebuie să se presteze, deci nu este alocată nici o sumă, 

înţelegeţi. 
Răzvan Zamfir: Păi suma e alocată, că aţi confirmat. Ideea e când anulaţi 

contrctele. Suma alocată în valoare de 199 950 de lei. De alocat, e alocat. Problema e 
când anulaţi contractele pentru că, potrivit informaţiilor publicate de Clotilde Armand, 
europarlamentar, ieri, toate achiziţiile astea erau în vigoare, doamnă. Ştiţi de când e 
starea de urgenţă? De mult e.  

Aneta Gireadă: Deci dumneavoastră, vă rog să înţelegeţi, există o lege a 
achiziţiilor publice, bănuiesc că o cunoaşteţi şi dumneavoastră... 

Răzvan Zamfir: Da doamnă, dumneavoastră o cunoaşteţi?  
Aneta Gireadă: Păi atunci despre ce discutăm?  
Răzvan Zamfir: Păi să vă spun eu... 
Aneta Gireadă: Dacă v-am spus că nu se ţine, nu se ţine. Puteţi urmări(?) acest 

lucru. 
Radu Buzăianu: Doamnă nu e vorba de eveniment, e vorba de achiziţie. 
 Răzvan Zamfir: Eu vă întreb ceva, dumneavoastră îmi răspundeţi altceva. Eu 

înţeleg că nu se ţine festivalul.  
Aneta Gireadă: Procedura, nu... 
Răzvan Zamfir: Da, Zamfir mi-e numele. 
Aneta Gireadă: ...  ce spuneţi dumneavoastră, dacă mă lăsaţi să vorbesc...  
Răzvan Zamfir: Păi vă las dar să-mi răspundeţi ceva concret. 
Aneta Gireadă: Să ştiţi că noi n-am întrerupt activitatea. În instituţie se lucrează. 

Compartimentul şi-a derulat activitatea.  
Răzvan Zamfir: Aşa.  
Sel.4 (50.30/24-19.asf) Aneta Gireadă: Că nu se mai ţine festivalul, că se 

anulează, este cu totul altceva. Există în contract ,,forţă majoră”.  
Radu Buzăianu: Doamnă, am înţeles, dar cu banii ce faceţi? 
Răzvan Zamfir: Nu înţelegeţi că aţi achiziţionat serviciile în timp de 

pandemie? 
Aneta Gireadă: Pur şi simplu festivalul nu se ţine anul acesta, e scris în 

contract ,,forţa majoră”, de care se ţine cont în situaţia de faţă. 
Răzvan Zamfir: Doamnă, dumneavoastră ori vă prefaceţi, doamnă, ori vă 

prefaceţi, ori vreţi să vină peste dumneavoastră Corpul de control al cine ştie 
cărui ministru sau chiar procurorii. Dumneavoastră înţelegeţi că acuzaţia 
formulată de europarlamentarul Clotilde Armand e că aţi achiziţionat în timp de 
pandemie, servicii pentru un festival care se va ţine sau nu? Înţelegeţi acuzaţia? 

Aneta Gireadă: Dumneavoastră cred că sunteţi într-o eroare totală. Vorbim 
de nişte lucruri... 

Răzvan Zamfir: Dumneavoastră  puteţi să fiţi într-o ilegalitate totală. 
Aneta Gireadă: Dumneavoastră, deci vorbim de nişte achiziţii publice... 
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Radu Buzăianu: Nu vă înţelegeţi. 
Aneta Gireadă: ... Vă repet, este o procedură care se respectă, compartimentul 

şi-a făcut treaba. Nu înseamnă că acest contract se va, deci măcar nici nu este semnat 
contractul. Despre ce vorbim? De nişte supoziţii?    

Răzvan Zamfir: Doamnă! 
Aneta Gireadă: Sau de nişte prezumţii de vinovăţie? 
Răzvan Zamfir: Doamnă, când aţi lansat cererea asta de achiziţii, când aţi 

demarat procedurile? 
Aneta Gireadă: Deci nu are rost, purtăm o discuţie inutil. 
Răzvan Zamfir: De ce s-o purtăm inutil? Staţi numai un pic.  
Aneta Gireadă: V-am spus că nu se desfăşoară... 
Răzvan Zamfir: Haideţi doamnă un pic că nu v-aţi, nu e titlu nobiliar, nu e de 

familie, toată familia Gireadă trebuie să fie primar! Sunteţi în serviciu public, nu e nimic 
inutil.  

Aneta Gireadă: Vă rog să vă uitaţi pe lege. 
Răzvan Zamfir: Nu e ca şi cum am putea porni de prezumţia de bună credinţă că 

şi soţul a avut o condamnare...  
Aneta Gireadă: Dumneavoastră porniţi de unde vreţi, sau vă opriţi unde vreţi. 
Răzvan Zamfir: Păi nu, vă opriţi dumneavoastră unde începe legea. Aţi făcut 

achiziţii în pandemie?  
Aneta Gireadă: Există forţa majoră în acest contract dar în situaţia de faţă se 

respectă pentru că suntem în situaţie de urgenţă... 
Radu Buzăianu: Doamnă, eu am înţeles că trebuie să se respecte, noi asta vă 

îndemnam, să respectaţi şi să înţelegeţi că aţi achiziţionat nişte servicii...   
Aneta Gireadă:  (...) când vom ieşi din situaţia de urgenţă, vom vedea exact cum 

se vor derula ucrurile, dar la momentul de faţă aşa stau.  
Răzvan Zamfir: Da. Aţi făcut achiziţii în pandemie? Repet întrebarea? 
Aneta Gireadă: Deci dacă vreţi să mă înţelegeţi exact ce v-am spus. Dacă nu, nu.  
Răzvan Zamfir: Nu doamnă, dumneavoastră îmi spuneţi că nu veţi ţine festivalul. 

Eu vă spun că aţi cumpărat în pandemie.  
Sel.5 (52.29/24-19.asf) Aneta Gireadă: Oameni buni, aveţi o problemă, deci 

dumneavoastră aveţi o problemă ... 
Radu Buzăianu: Nu, dumneavoastră aveţi o problemă, problema e la 

dumneavoastră. 
Răzvan Zamfir: Avem o problemă cu dumneavoastră.  
Aneta Gireadă: Faceţi ca cârcotaşii. 
Răzvan Zamfir: Ce? 
Aneta Gireadă: Deci aveţi o problemă cu cârcotaşii, v-au plătit bine, sau ce 

să înţeleg? 
Radu Buzăianu: Ce cârcotaşi, doamnă?  
Răzvan Zamfir: Doamnă, dumneavoastră sunteţi nevasta unui infractor. V-aş 

sfătui să vă măsuraţi bine cuvintele.  
Aneta Gireadă: Ascultaţi-mă ce vă spun. 
Răzvan Zamfir: Şi dumneavoastră aţi venit primăriţă când s-a dus soţul în 

Parlament după imunitate. Mai uşor cu acuzaţiile.  
Aneta Gireadă: Păi dumneavoastră despre ce vorbiţi acolo? 
Răzvan Zamfir: Ce condamnare a avut soţul dumneavoastră, doamnă 

Gireadă? 
Aneta Gireadă: Explicaţi-mi despre ce vorbiţi? 
Răzvan Zamfir: Ce condamnare a avut soţul dumneavoastră, doamnă 

Gireadă? 
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Aneta Gireadă: Dar dumneavoastră de ce vorbiţi atunci cu mine? 
Răzvan Zamfir: Ce condamnare a avut soţul dumneavoastră, doamnă 

Gireadă? 
Aneta Gireadă: Ce? Nu înţeleg , vreţi (?) despre ce? 
Răzvan Zamfir: Ia continuaţi dumneavoastră cu acuzaţiile, şi uitaţi-vă pentru 

ce e condamnat bărbatul dumneavoastră care a ocupat funcţia pe care o aveţi 
dumneavostră acum.  

Aneta Gireadă: Despre ce vorbiţi? 
Răzvan Zamfir: Mai uşor cu cârcotelile, mai uşor cu ciripelile, că dacă vreţi 

să vorbim despre cine plăteşte pe cine, vă mai întreb o dată, ce condamnare are 
soţul dumneavoastră?  

Aneta Gireadă: Dar nu ştiu de ce mă întrebaţi pe mine. 
Răzvan Zamfir: A, nu ştiţi? Păi nu vorbiţi cu el? 
Aneta Gireadă: Păi nu vorbesc cu el. De ce nu-l întrebaţi pe el.  
Răzvan Zamfir: Păi daţi-i telefon din când în când, că şi dânsul v-a dat 

mandatul de primar.  
Aneta Gireadă: Şi dumneavoastră dacă vreţi să aflaţi nişte lucruri, îl întrebaţi 

personal. 
Răzvan Zamfir: Da? Îl întrebăm personal? Vă întrebăm pe dumneavoastră 

doamnă, că dumneavoastră v-a lăsat moştenire mandatul de primar. O zi bună!  Şi 
spor la declaraţii publice în faţa autorităţilor.  

Radu Buzăianu: Bun, urmărim subiectul, reluăm săptămâna viitoare, nu lăsăm 
aşa, nerezolvată toată chestiunea, pentru că am mai rezolvat o treabă şi la Suceava, tot 
aşa, pe pandemie erau achiziţionate nişte ghirlande cu ocazia sărbătorilor.” 
 

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării unor secvențe din 
înregistrare membrii Consiliului au constatat că difuzarea emisiunii s-a făcut cu 
încălcarea prevederilor din Codul audiovizualului, în condițiile în care dezbaterea și 
prezentarea unui subiect de interes public justificat, referitor la cheltuirea unor  fonduri 
publice în perioada stării de urgență a depășit limitele permise unui demers jurnalistic 
obiectiv, de bună-credință, în scopul informării telespectatorilor.  

În esență, membrii Consiliului au constatat că, așa cum rezultă din raportul de 
monitorizare, unul dintre moderatorii emisiunii a înțeles să adopte o atitudine violentă, 
amenințătoare, la adresa invitatei contactate telefonic în emisiune pentru obținerea unui 
punct de vedere referitor la informații publice privind activitatea instituției pe care o 
conduce.  

Membrii Consiliului au constatat că modul în care moderatorul s-a adresat 
persoanei invitate a fost unul caracterizat de violență psihică și de limbaj, de natură să 
contravină atât prevederilor referitoare la protecția minorilor, având în vedere că 
intervalul orar de difuzare al emisiunii este unul accesibil acestora, cât și dispozițiilor 
privind protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.  

Astfel, Consiliul a apreciat că atitudinea agresivă adoptată de moderatorul 
emisiunii și amenințările verbale la adresa invitatei, ale căror efecte au fost asumate de 
acesta, în efortul de a obține răspunsuri, nu pot constitui un model pentru minori și nici 
un  mod de realizare a demersului jurnalistic, nefiind tolerabile și dezirabile în cadrul 
unui program cu adresabilitate generală, difuzat public.  

Potrivit dispozițiilor art. 18, alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului,  în intervalul 
orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate producţii care prezintă violenţă fizică, psihică sau de 
limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate. 

De asemenea, Consiliul a constatat că modul agresiv, intimidant, în care a fost 
intervievată în emisiune persoana invitată, care fusese contactată de radiodifuzor 
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pentru a exprima un punct de vedere cu privire la aspecte de interes public din 
activitatea instituției pe care o conduce, a fost unul cu caracter prejudiciabil pentru 
drepturile fundamentale ale  persoanei, (spre exemplu: dumneavoastră sunteţi 
nevasta unui infractor. V-aş sfătui să vă măsuraţi bine cuvintele.; dumneavoastră 
v-a lăsat moştenire mandatul de primar) a căror respectare este impusă 
radiodifuzorilor de prevederile legale din domeniul  audiovizualului . 

Conform dispozițiilor art. 30 din Decizia nr. 220/2011, furnizorii de servicii media 
audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, 
viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine. 
    De asemenea, din analiza efectuată de membrii Consiliului asupra conținutului 
audiovizual cu privire la care a fost sesizat, s-a constatat că, în ansamblu, informarea 
publicului referitor la aspectele aduse în atenția sa nu a fost una corectă, prezentată în 
mod impartial și cu bună credință, cum impun prevederile art. 64 alin. (1) lit. b) fin Codul 
audiovizualului.  

Astfel, Consiliul a considerat că acuzațiile indirecte formulate în cadrul dialogului 
de către moderator, precum cele referitoare la condamnarea soțului sau “moștenirea 
mandatului de primar”, nu au asigurat o informare corectă a publicului, nu au venit să 
lămurească informația de la care debutase subiectul, referitoare la achizițiile publice ale 
instituției conduse de invitată.  

Astfel, în condițiile în care orice explicații anterioare ale invitatei erau contrazise 
permanent de moderator, sub acuzația că aceasta se preface că nu înțelege sau că 
ignoră gravitatea ilegalității pe care o comite, informarea publicului a fost una 
tendențioasă și părtinitoare, lipsită de imparțialitate și bună-credință, inducându-se 
certitudinea cheltuirii ilegale a fondurilor publice în contextul pandemiei COVID-19 și a 
declarării stării de urgență.  

Astfel, având în vedere că subiectul abordat era unul de interes public general, 
Consiliul a considerat că o informarea telespectatorilor trebuia să răspundă condițiilor 
de corectitudine, imparțialitate și bună-credință, cerute de reglementările legale.  
 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 amenda în cuantum de 20.000 lei.  

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 
 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 
26.6/15.06.2000 eliberată la 07.05.2020 şi decizia de autorizare nr. 468.0-8/30.05.2002 
eliberată la 07.05.2020 pentru postul B1 TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 
20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a), art. 30 și art. 64 alin. (1) lit. b)  
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 
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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 amendă de 20.000 lei postul 

B1 TV deoarece,  în cadrul unei discuții telefonice cu un invitat, în ediția din 24 aprilie 
2020 a emisiunii „Bună, România!”, moderatorii acesteia au avut o atitudine agresivă, 
amenințătoare, de natură să încalce dispozițiile art. 18, 30 și 64 din Codul 
Audiovizualului referitoare la protecția minorilor, respectarea dreptului la imagine și 
demnitate al persoanei și dreptul publicului la o informare corectă, imparțială și cu bună-
credință.  

Conform prevederilor legale, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia 
să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi 
reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine, iar în virtutea dreptului fundamental al 
publicului la informare, aceștia trebuie să respecte principiul conform căruia informarea 
cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în 
mod imparţial şi cu bună-credinţă.” 

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

 
 

PREŞEDINTE,  
 
 

MARIA MONICA GUBERNAT  
 
                                                         
 
 

 Întocmit, 
Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene 

                                                               Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu 
  

 

 

     


