
 
Decizia nr. 232 din 02.09.2021 

privind sancționarea cu somație 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; e-mail: mihaela@b1tv.ro 

 
 

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

mezanin (studio principal) și parter (studio secundar) sector 1 
 

Întrunit în şedinţă publică în ziua 2 septembrie 2021, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării 
înregistrate sub nr. 5917/28.06.2021 cu privire la ediția din 21 martie 2021 a emisiunii 
Dosar de politician 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 26.7/15.06.2000 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de 
autorizare nr. 468.1-1/26.01.2021 eliberată la 13.05.2021). 
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. 65  
lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, în emisiunile de 
ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli: 
    b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune 
reală. 
           Conform raportului de monitorizare, postul de televiziune B1 TV a transmis în 

data de 21.06.2021, intervalul 18:59-20:23, emisiunea Dosar de politician 

moderată de Silviu Mănăstire. 

Invitați, în intervalul 18:59:00-19:45: Elena Mateescu-Director Executiv ANM, 
Marius Mătreață-Centrul Național de Prognoze Hidrologice, Andi Lăzescu-jurnalist, 
Florian Bodog (Skype)-senator PSD 

Titluri aferente subiectului reclamat: Bragadiru, un oraș sub ape/Afaceri 
imobiliare, autorizate ilegal de fostul primar al orașului/ Cum a înecat mafia 
imobiliară, un oraș cu 60 000 de oameni/ Cartiere întregi construite pe bază de 
certificate de urbanism false/ Avize de construcție pe bandă rulantă date de 
edilul condamnat. 

În intervalul 18:59-19: 45 subiectul discutat s-a referit la inundațiile din ultima 
perioadă care au făcut ravagii în întreaga țară, inundații provocate de faptul că nu s-
au făcut investiții în amenajarea bazinelor hidrografice sau din cauza corupției 
administrațiilor locale. În acest context au fost făcute următoarele declarații:  

Silviu Mănăstire: Avem și indicii, o să vedem materialul, eu cred că în mare 
bună măsură  a fost vorba despre corupție. De ce? Că avem cazul ăsta de la 
Bragadiru, primarul de 15 ani al orășelului Bragadiru este în pușcărie din 
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ianuarie pentru că a dat autorizații și certificate de urbanism ilegale, l-au 
prins, l-au băgat la pușcărie. Deci toate afacerile imobiliare din zona 
Bragadiru, din zona apropiată Bucureștiului din partea aceea, au fost date și 
au fost semnate, din 2008, de acest primar, Vasile Cimpoeru. Blocuri cu 10  
etaje în zone inundabile, pe locul unei foste orezării, dacă vă vine să credeți, 
din afara Bucureștiului, au dat autorizații pentru blocuri cu 10 etaje, fără 
drumuri, fără canalizare, fără niciun fel de utilități. Oamenii s-au mutat acolo, 
au venit ploile, le-au inundat apartamentele, le-au inundat așa-zisele cartierele 
de lux. Haideți să vedem povestea de la Bragadiru. Repet, nu este una singulară. 
Sunt și alte orașe, chiar și la Cluj-Napoca, în Florești de exemplu, celebra localitate, 
Florești, inundațiile, da, sunt la ele acasă. Pentru că șpaga, șpaga a făcut ca 
această urbanizare agresivă să fie făcută doar pe hârtie. Iar oamenii au fost păcăliți, 
oamenii s-au mutat acolo și locuiesc, din păcate, mai prost ca la țară pe vremuri, 
cum locuiau bunicii lor. 

În timpul comentariilor lui Silviu Mănăstire, pe ecran partajat în cinci părți, 
sunt prezentate: Imagini din studio, cei doi invitați prin Skype, și două  poze. Una din 
poze îl prezintă pe fostul președinte Traian Băsescu  în curtea inundată a unei 
locuințe, iar cealaltă poză îl prezintă pe fostul Premier Victor Ponta împreună cu 
Liviu Dragnea și fostul Ministru al Apelor și Pădurilor, Doina Pană, într-o barcă trasă 
de lucrători ai ISU. 

În continuare, este difuzat un material video cu imagini care arată străzile 
inundate din orașul Bragadiru, o poză a primarului Vasile Cimpoeru și declarații ale 
unor locuitori din Bragadiru, comentate din off: 

  
În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării secvenței din 

înregistrarea emisiunii  ” Dosar de politician”, ediția din 21 iunie 2021,  membrii 
Consiliului au constatat că, la difuzarea acesteia, radiodifuzorul nu a respectat  
prevederile art. 65, lit. b) din Codul audiovizualului.  

Conform prevederii legale, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, între subiectul 
tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul trebuie să existe o conexiune reală; 

Astfel, în cuprinsul emisiunii au fost menționate afacerile imobiliare, 
autorizate ilegal de fostul primar al orașului Bragadiru, avizele de construcție pe 
bandă rulantă date de edilul condamnat și certificate de urbanism false acordate în 
locul unei foste orezării ar fi cauzele inundațiilor din acest oraș. 

În timpul comentariilor lui Silviu Mănăstire, pe ecran partajat în cinci părți, 
sunt prezentate două  poze. Una din poze îl prezintă pe fostul președinte Traian 
Băsescu  în curtea inundată a unei locuințe, iar cealaltă poză îl prezintă pe fostul 
Premier Victor Ponta împreună cu Liviu Dragnea și fostul Ministru al Apelor și 
Pădurilor, Doina Pană, într-o barcă trasă de lucrători ai ISU. Membrii Cosiliului au 
apreciat că aceste imagini nu au nicio legătură cu subiectul supus dezbaterii în 
momentul afișării lor, respectiv că nu există o conexiune reală între comentarii și 
fotografiile postate pe ecran. 

 În temeiul legii, Consiliul consideră că informarea corectă a publicului este o 
condiţie esenţială în desfăşurarea unui program audiovizual, date fiind importanţa şi 
impactul major pe care le are televiziunea în formarea opiniilor telespectatorilor. 

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. 
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Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de 

legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 
În temeiul 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: 

 
 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa audiovizuală nr.  S-TV 
26.7/15.06.2000 eliberată la 13.05.2021 şi decizia de autorizare nr. 468.1-
1/26.01.2021 eliberată la 13.05.2021 pentru postul B1 TV) se sancţionează cu somație 
publică pentru intrarea de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 65, 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 
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 somație publică postul B1 
TV, deoarece, în ediția din 21 iunie 2021 a emisiunii “Dosar de politician”, imaginile 
afișate pe ecran prezentau alte persoane decât cele la care se refereau comentariile 
și afirmațiile moderatorului, fiind încălcate astfel prevederile art. 65 din Codul 
audiovizualului. 

Potrivit dispozițiilor menționate, în emisiunile de ştiri şi dezbateri, trebuie 
respectată regula conform căreia, între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc 
comentariul trebuie să existe o conexiune reală.” 

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

 
 
 

VICEPREȘEDINTE 
NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 

 
 
 

 
 Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  

și Relații Europene 
               Şef serviciu Ciobanu Dumitru               

 
 


