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Decizia nr. 529 din 16.09.2020
privind somarea S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L.
cu sediul în BUCUREȘTI, str. Cristian Popișteanu nr. 2-4, et. 3,
biroul nr. 7, sector 1;
CUI 27759259
Fax: 021/599.66.03; e-mail: mihaela@b1tv.ro
- pentru postul B1 TV
BUCUREȘTI, str. Ion Câmpineanu nr. 20, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 septembrie 2020, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare, cu privire la
emisiunea Dosar de politician, ediția din 30.08.2020 și a emisiunii informative Știrile b1
din 31.08.2020, de la ora 15.00, difuzate de postul B1 TV.
Postul de televiziune B1 TV aparţine S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. S-TV 26.6/15.06.2002, eliberată la 07.05.2020 şi decizia de autorizare
nr. 468.0-8/30.05.2002, eliberată la 07.05.2020).
În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi a
vizionării unor secvențe din înregistrările emisiunilor respective, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile articolelor
5 alin. (1) lit. c) și 11 alin. (1) din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020.
Potrivit dispozițiilor invocate:
- art. 5 alin. (1) lit. c): Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot
realiza și difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:
c) de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 115/2015, cu
modificările și completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuție programele
electorale și temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel
puțin doi candidați sau a reprezentanților lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a
unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menționat; emisiunile vor fi identificate ca
atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, vor fi semnalate prin
marcajul „emisiune de dezbatere electorală”, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării,
în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele
de luni până duminică
- art. 11 alin. (1): Sondajele de opinie cu conținut electoral pot fi difuzate în condițiile
prevăzute de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările
ulterioare.
Conform prevederilor invocate din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice
locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali:
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- art. 67 alin. (1) lit. c): În timpul campaniei electorale, informațiile privind sistemul
electoral, tehnica votării, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile și
mesajele cu conținut electoral trebuie să fie prezentate exclusiv în următoarele tipuri de
emisiuni:
c) dezbateri electorale - în care candidații, jurnaliștii, analiștii și alți invitați pun în discuție
programele electorale și temele de interes public.
- art. 73 alin. (1): În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conținut electoral, acestea
trebuie însoțite de următoarele informații:
a) denumirea instituției care a realizat sondajul;
b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia
utilizată;
c) dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare;
d) cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului.
Monitorizarea a fost efectuată în perioada 28.08-03.09.2020.
În fapt, în data de 30.08.2020, de la ora 21.00, postul de televiziune B1 TV a difuzat
emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire.
Emisiunea l-a avut ca invitat pe dl. Ludovic Orban, prezentat de moderator ca
Premier al României. Pe lângă întrebări legate de hotărârile luate de Guvern pe diferite
teme, moderatorul i-a adresat invitatului și întrebări cu caracacter electoral, în condițiile în
care această ediție nu a avut niciun un marcaj în acest sens.
Redăm din raportul de monitorizare:
Titluri: Lupta pentru putere în România/ Anunţurile de ultimă oră ale Premierului
Ludovic Orban; Orban: Voturile nu se câştigă atacând PNL. Vor pierde; Nu ştiu de ce
USR atacă unii candidaţi PNL; PSD poate fi învins doar prin candidaţi cu cele mai mari
şanse; Ne luptăm cu 28 de baroni roşii care sunt la butoane acum; Bătălia de locale este
cea mai grea; La Constanţa sau Piteşti ducem o luptă grea cu PSD; Atacurile USR-Plus
la adresa PNL favorizează PSD; La locale oamenii vor o perspectivă, vor proiecte; Eu
sunt mândru de primarii PNL; Cel mai probabil vom guverna cu USR-Plus după alegeri;
Nu e nici o diferenţă între Victor Ponta şi PSD; Nu mai putem lăsa ţara pe mâna PSD, pe
mâna primarilor satrapi.
Moderatorul întreabă de ce candidaţii USR îi atacă pe cei ai PNL în unele localităţi.
L. Orban răspunde că nu ştie, dar consideră că, candidaţii USR în acele localităţi nu au
şanse de reuşită faţa de cei ai PNL. Este mândru de primarii PNL.
La întrebarea: Dacă în Capitală alianţa PNL-USR va câştiga pe vot politic? Orban
răspunde că este convins că PNL+ USR vor câştiga în Capitală.
Care este opinia lui privind candidatura ministrului Vela pentru Consiliul Județean
Caransebeş? Ludovic Orban răspunde că acesta candidează pentru susţinerea
candidatului PNL la Primăria Caransebeş, după ce şi-a delegat atribuţiile de ministru la
Ministerul Afacerilor Interne.
În raport de conținutul redat mai sus, membrii Consiliului au constatat că emisiunea
Dosar de politician din 30 august 2020, deși a avut un conținut cu caracter electoral,
aceasta nu a fost calificată de radiodifuzor ca fiind emisiune de dezbatere electorală,
astfel cum impun prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Decizia nr. 475/2020 privind regulile
de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul
2020
Potrivit dispozițiilor invocate, pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii
pot realiza și difuza emisiuni de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c)
din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în care radiodifuzorii
pun în discuție programele electorale și temele de interes public legate de campania
electorală.
Având în vedere faptul că, întrebările moderatorului adresate Premierului Ludovic
Orban, invitat în emisiune, au avut caracter electoral, de genul: De ce candidaţii USR îi
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atacă pe cei ai PNL în unele localităţi? Dacă în Capitală alianţa PNL-USR va câştiga pe
vot politic? Care este opinia lui privind candidatura ministrului Vela pentru Consiliul
Județean Caransebeş?, radiodifuzorul avea obligația să califice emisiunea ca fiind de
dezbatere electorală, pentru ca publicul să fie corect informat, în legătură cu caracterul
acestei emisiuni.
Or, potrivit normei invocate, pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii
pot realiza și difuza numai emisiuni cu caracter electoral, respectiv, informative,
electorale și de dezbatere electorală.
Chiar dacă la dezbatere a participat doar Premierul Ludovic Orban, radiodifuzorul
avea obligația să califice emisiunea respectivă ca fiind de dezbatere electorală, dat fiind
faptul că acesta a pus în discuție teme de interes public legate de campania electorală.
De asemenea, în aceeași ședință publică, membrii Consiliului au analizat și
raportul de monitorizare cu privire la ediția informativă Știrile B1 din 31 august 2020, de la
ora 15.00, în cadrul căreia a fost prezentat rezultatul unui sondaj de opinie, referitor la
intențiile de vot ale românilor pentru Parlament.
Titlurile afișate pe ecran: PSD, tot mai jos în preferințele românilor; PSD scade în
sondaje de la o lună la alta. Sondaj IMAS: PSD, cel mai slab scor din ultimele luni; PNL,
în continuare pe primul loc în preferințele românilor. Voce din off: Sondajul a fost realizat
de IMAS, la cererea Europa FM, în perioada 6-26 august, pe un eșantion de 1010
persoane și are o marjă de eroare de +/-3,1%. Pe parcursul zilei de 31.08.2020, această
știre a fost difuzată de două ori.
Astfel, membrii Consiliului au constatat că, sondajul de opinie difuzat în cadrul
știrilor respective, nu a conținut informații cu privire la metodologia utilizată, astfel cum
dispun prevederile art. 11 din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020.
Or, conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de
desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020,
coroborate cu cele ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și
completările ulterioare, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conținut electoral,
acestea trebuie însoțite de: denumirea instituției care a realizat sondajul, data sau
intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul și metodologia utilizată, dimensiunea
eșantionului și marja maximă de eroare, cine a solicitat și cine a plătit efectuarea
sondajului.
Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile legale de individualizare
a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au
propus sancţionarea acestuia cu somație publică.
Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
În temeiul art. 78 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.
215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali și 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:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. având licenţa audiovizuală
nr. S-TV 26.6/15.06.2002, eliberată la 07.05.2020 şi decizia de autorizare nr.
468.0-8/30.05.2002, eliberată la 07.05.2020, pentru postul de televiziune B1 TV se
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor articolelor 5 alin. (1) lit. c) și 11 alin. (1) din Decizia nr. 475/2020 privind
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regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din
anul 2020.
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 post, 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 de
televiziune B1 TV, deoarece, emisiunea Dosar de politician din 30 august 2020, nu a
fost clasificată de radiodifuzor ca fiind de dezbatere electorală, deși, în timpul acesteia au
fost puse în discuție teme de interes public legate de campania electorală, fapt ce
contravine prevederilor art. 5 din Decizia nr. 475/2020 privind regulile de desfășurare în
audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020.
De asemenea, în cadrul ediției informative Știrile B1 din 31 august 2020, de la ora
15.00, a fost prezentat un sondaj de opinie cu caracter electoral fără ca radiodifuzorul să
ofere informații cu privire la metodologia utilizată, încălcându-se astfel dispozițiile art. 11
din aceeași decizie.”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREȘEDINTE,
MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări
și Relații Europene,
Şef serviciu Dumitru Ciobanu
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